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1. INTRODUC� ~AO

A forma de conhecimento utilizada pela humanidade
para o desenvolvimento da matem�atica e de outras
ciências exactas foi, durante s�eculos, at�e ao �nal da
primeira metade do s�eculo XX, um conhecimento du-
alista, isto �e, baseado numa bipolariza�c~ao da verdade
- sim/n~ao, verdadeiro/falso, 0/1. Na matem�atica
n~ao havia, e ainda hoje n~ao h�a em muitas �areas,
a no�c~ao do \em parte". �E neste contexto, e de-
vido �a necessidade de uma mudan�ca no paradig-
ma do conhecimento que surge o designado conheci-
mento difuso e a l�ogica difusa (fuzzy logic). Utiliza-
da actualmente em in�umeras aplica�c~oes pr�aticas in-
dustriais e n~ao s�o, a l�ogica difusa �e um meio e�caz
de englobar conhecimento pericial emp��rico partin-
do de uma sistematiza�c~ao do uso da linguagem cor-
rente, bem como conhecimento proveniente da obser-
va�c~ao, isto �e, permite aproveitar observa�c~oes efectu-
adas para \treinar" os modelos da realidade.

Nas �ultimas d�ecadas tem surgido um conjun-
to vasto de teorias e aplica�c~oes pr�aticas que tor-
nam a l�ogica difusa num dos temas mais investiga-
do na actualidade, sendo aplic�avel a maioria da teo-
ria cl�assica da l�ogica; a l�ogica difusa �e s�o por si um
campo te�orico vasto. Uma das aplica�c~oes mais im-
portantes �e ao n��vel do controlo, demonstrando ca-
pacidades importantes de adapta�c~ao e aprendiza-
gem.

Um outro campo de investiga�c~ao muito relavante,
que foi primeiramente compreendido pela avan�cada
civiliza�c~ao tecnol�ogica do Jap~ao, e que foi rapida-
mente introduzida nas aplica�c~oes industriais e de
controlo s~ao as redes neuronais. S~ao estruturas
de neur�onios arti�ciais em rede baseadas nas estru-
turas do c�erebro humano e que, por serem gen�etico-
biologicamente inspiradas têm tido sucesso tanto ao
n��vel da investiga�c~ao como ao n��vel do desenvolvi-
mento (I&D).

Como veremos adiante, �e poss��vel, por um lado,
aliar as capacidade lingu��sticas e de interpretabi-
lidade da l�ogica difusa com as excelentes capacidades
de aprendizagem das redes neuronais.

Este trabalho surge no âmbito da disciplina
Controlo Inteligente do Mestrado em Sistemas e
Automa�c~ao, da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra. Resulta de um estudo
da publica�c~ao \Designing fuzzy controllers by rapid

learning" de Jianwei Zhang e Alois Knoll [Zha99].

Este trabalho pretende ser um resumo explicado
do paper citado bem como apresentar um exemplo
pr�atico onde foram aplicados os m�etodos propostos
no original.

Na sec�c~ao 2 ser~ao apresentados alguns conceitos
introdut�orios sobre o controlo difuso para melhor
compreens~ao do seguinte. A sec�c~ao 3 apresentar�a
as fun�c~oes do tipo B-spline, propostas no paper

original para o desenvolvimento das fun�c~oes de
perten�ca dos controladores. Nesta sec�c~ao ser~ao
tamb�em introduzidos os conceitos de core support

points e de knots. Seguir-se-�a na sec�c~ao 4 a
implementa�c~ao das fun�c~oes do tipo B-spline usando
a ferramenta Matlab e a discuss~ao dos resultados.
Na sec�c~ao 5 ser~ao apresentados os passos necess�arios
para a constru�c~ao de um controlador difuso. Na
sec�c~ao 6 ser�a discutida a metodologia proposta
para aprendizagem dos parâmetros do controlador
e ser�a apresentado um caso pr�atico na sec�c~ao 7.
Finalmente, terminar�a com uma breve conclus~ao
e reex~ao cr��tica na sec�c~ao 8. Em apêndice ser�a
inclu��do o c�odigo completo em Matlab das fun�c~oes
usadas para a constru�c~ao do controlador difuso.

2. CONCEITOS INTRODUT�ORIOS

A forma e altura dos conjuntos difusos utilizados
para modelar os termos lingu��sticos n~ao s~ao rele-
vantes para todas as poss��veis aplica�c~oes da l�ogica
difusa. Contudo, se um sistema de l�ogica difusa
for aplicado em problemas de modela�c~ao e contro-
lo, os parâmetros que descrevem os conjuntos difu-
sos s~ao usados directa e indirectamente no proces-
so de inferência e na desfuzi�ca�c~ao. Por este moti-
vo, vale a pena estudar com maior detalhe as carac-
ter��sticas dos conjuntos difusos tanto na parte IF co-
mo na parte THEN, isto �e, tanto na parte do an-
tecedente como no consequente.

parte IF

O espa�co de cada entrada �e dividido em regi~oes
que se intersectam (aliasing), pois representam o
conhecimento vago dos termos lingu��sticos. A
parte do antecedente de uma regra �e normalmente
modelada usando a conjun�c~ao e/ou disjun�c~ao de
v�arias condi�c~oes. Temos, contudo, habitualmente a
conjun�c~ao como meio de agrega�c~ao das regras:
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IF (x1 is A1
i1
) and (x2 is A

2
i2
) and ... (xn is An

in
)

onde xj �e a entrada j e A
j
ij

�e o i-�esimo termo
lingu��stico de�nido no espa�co da entrada xj .

A opera�c~ao de conjun�c~ao ou agrega�c~ao �e usada
nos casos em que h�a mais do que uma condi�c~ao
(caso geral) e �e implementada por um operador
do tipo t-norm. Um operador t-norm �e um
mapeamento entre dois valores de perten�ca e um
valor de perten�ca (sa��da) - T:[0,1]�[0,1]![0,1] -
que respeita as propriedades de comutatividade,
associatividade e monotonicidade. Al�em disso,
deve respeitar a condi�c~ao de fronteira T(a,1)=a.
Os operadores do tipo t-norm mais utilizados na
agrega�c~ao/conjun�c~ao de condi�c~oes s~ao o min (tal
que T (a; b) = min(a; b)) e o produto (tal que
T (a; b) = a� b).

Em rela�c~ao �a forma (shape) das fun�c~oes de
perten�ca utilizadas para o modelo dos termos lin-
gu��sticos, têm sido utilizadas muitas mas, a maio-
ria tem a particularidade de necessitar de mais
parâmetros al�em da posi�c~ao no intervalo do es-
pa�co das entradas, designados por n�os (knots). Uma
vez que os �unicos parâmetros intr��nsecos resultantes
da divis~ao do espa�co das entradas em v�arios sub-
intervalos s~ao os n�os (fronteiras dos sub-intervalos),
a selec�c~ao e sintoniza�c~ao daqueles parâmetros adi-
cionais n~ao �e natural nem intuitiva. Um exemp-
lo bem conhecido dum parâmetro deste tipo �e o
desvio padr~ao de uma fun�c~ao de Gauss.

parte THEN

H�a v�arios tipos de controladores difusos. Os mais
conhecidos s~ao o de Mamdani e o Takagi-Sugeno-
Kang (TSK).

� Controlador tipo Mamdani - �e baseado na
ideia do uso directo de regras simb�olicas para
tarefas de controlo diversas. Uma regra deste
tipo tem a forma:

IF (x1 is A1
i1
) and ... (xn is An

in
)THEN y is Bk

onde Bk �e um conjunto difuso com as mesmas
propriedades do que os usados na parte IF.
A agrega�c~ao do valor total para a sa��da,
resultante das v�arias regras disparadas, pode
ser calculada atrav�es de v�arios processos. Os
mais usados s~ao o operador m�aximo ou adi�c~ao
simples.

� Controlador tipo Takagi-Sugeno-Kang - �e
um tipo de controladores muito usado para
aproxima�c~ao de fun�c~oes e aprendizagem
supervisionada. Uma regra difusa usando
um modelo TSK de ordem 1 tem a forma:

IF (x1 is A
1
i1
) and ... (xn is An

in
)

THEN y = f(x1; :::; xn) =

= a
i
0 + a

i
1x1 + :::+ a

i
nxn

onde a
i
0, a

i
1, ..., a

i
n s~ao os coe�cientes de um

modelo linear local. A forma mais comum
de optimizar estes coe�cientes �e atrav�es dum
m�etodo de optimiza�c~ao pelos m��nimos quadra-
dos usando dados de treino.

Uma das desvantagens deste tipo de contro-
ladores �e o facto de n~ao utilizar todas as po-
tencialidades da l�ogica difusa pois os coe�-
cientes da fun�c~ao linear n~ao s~ao obtidos de for-
ma intuitiva, isto �e, n~ao s~ao directamente re-
tirados do discurso pericial. Isto colola ain-
da quest~oes de interpretabilidade, isto �e, um
controlador TSK de ordem igual ou superi-
or a 1 atribui �a sa��da um valor crespo que resul-
ta de um polin�omio. Estes controladores n~ao
s~ao portanto directamente interpret�aveis. J�a
os controladores TSK de ordem 0 atribuem �a
sa��da um valor crespo de�nido (singleton) cu-
ja interpretabilidade �e j�a aceit�avel.

A quest~ao da interpretabilidade �e relevante na
medida em que est�a na base da �loso�a da
l�ogica difusa. Contudo, em muitos casos o
princ��pio da possibilidade de interpreta�c~ao lin-
gu��stica est�a a ser ultrapassado pela necessi-
dade de generalizar os modelos com vista �a ca-
pacidade de aproxima�c~ao de fun�c~oes [Pai99].

O paper em an�alise prop~oe um controlador em
que a parte IF (antecedente) �e constru��da de forma
sistem�atica atrav�es da divis~ao do espa�co das entradas
e em que as ac�c~oes de controlo da parte THEN
(consequente) podem ser adaptadas atrav�es de um
processo de aprendizagem, baseado num controlador
tipo TSK de ordem 0. O modelo proposto para
os termos lingu��sticos �e baseado em fun�c~oes tipo B-
spline. Na sec�c~ao seguinte ser�a explicada esta classe
de fun�c~oes.

3. CLASSE DE FUNC� ~OES B-SPLINE

O desenvolvimento da base de regras difusas de um
modelo �e um problema de interpola�c~ao. V�arios
m�etodos (Lagrande, Newton, ...) podem ser usados
para interpolar os dados dispon��veis mas, na sua
maioria h�a uma dependência entre a quantidade dos
dados de interpola�c~ao e a ordem das fun�c~oes de
aproxima�c~ao.

Na classe de fun�c~oes B-spline, proposta para o
modelo dos termos lingu��sticos, a ordem das fun�c~oes
de base �e independente dos dados de interpola�c~ao,
o que se traduz numa vantagem importante para as
aplica�c~oes difusas.
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Express~ao anal��tica

Seja x uma entrada e seja o espa�co da entrada x o in-
tervalo [x0; xp]. As fun�c~oes da classe B-spline po-
dem ser unicamente parametrizadas atrav�es dos ex-
tremos (pontos fronteira) dos sub-intervalos decor-
rentes da divis~ao do espa�co de entrada. Estes
parâmetros s~ao designados por knots (n�os, em por-
tuguês).

Sejam, os knots dados por x0; x1; :::; xp e seja k a
ordem das fun�c~oes B-spline.

As fun�c~oes B-spline, normalizadas s~ao dadas pela
seguinte express~ao anal��tica:

Xi;k(x) =

8>>>><
>>>>:

(
1 para xi � x < xi+1

0 outros casos
para k = 1

x�xi
xi+k�1�xi

Xi;k�1(x) +
xi+k�x

xi+k�xi+1
Xi+1;k�1(x)

para k > 1

(1)

com i = 0; 1; :::;m� k, isto �e, para p intervalos entre
os knots e para fun�c~oes de ordem k, h�a m�k fun�c~oes
B-spline e portanto termos lingu��sticos.

Pontos principais de suporte e n�os

Os pontos principais de suporte (core support points

- CSP) s~ao os pontos com mais elevado valor de
perten�ca de um conjunto difuso. Para as fun�c~oes
da classe B-spline, h�a apenas um pico, pelo que esse
�e o core support point dessa fun�c~ao de perten�ca.

Se tivermos uma fun�c~ao tipo B-spline a represen-
tar um conjunto difuso, esta fun�c~ao �e de�nida pe-
los extremos do suporte1 do conjunto difuso, is-
to �e, pelos knots.

Os knots podem dividir-se em dois conjuntos: os
knots internos - Iknots, isto �e, aqueles que per-
tencem ao espa�co das entradas (o intervalo [x0; xm])
e os knots externos - Eknots, isto �e, aqueles que n~ao
pertencem ao espa�co das entradas. Os Eknots s~ao u-
sados para modelar os termos lingu��sticos marginais.

O n�umero de Iknots usados �em�(k mod 2), onde
m �e o n�umero de termos lingu��sticos e k �e a ordem das
fun�c~oes de aproxima�c~ao. Usualmente temos k � m.

Para calcular os Iknots usamos as seguintes
regras:

� k �e par - Iknot i = CSPi com i = 0; 1; :::;m

� k �e ��mpar - Iknot i = CSPi+
CSPi+1�CSPi

2
com

i = 1; :::;m� 1

Quanto ao c�alculo dos Eknots podemos usar a
regra: em cada um dos extremos do intervalo (espa�co
das entradas) h�a (k+1) div 2 Eknots que podem ser
calculados espelhando os correspondentes Iknots (os
mais pr�oximos do extremo) em rela�c~ao ao pr�oprio
extremo (x0 ou xm).

Ao todo esta formula�c~ao tem m+ k knots.
1O suporte de um conjunto difuso �e o intervalo no qual o

valor da perten�ca �e diferente de zero.

4. UM CASO PR�ATICO

O uso da ferramenta Matlab para o teste do exposto
at�e esta parte do trabalho foi muito importante
na pr�opria compreens~ao do seu conte�udo, pois os
conceitos de core support point e de knot n~ao s~ao
intuitivos e surgem algumas d�uvidas quanto �a sua
implementa�c~ao quando abordado de forma mais
super�cial.

Consideremos que temos uma fun�c~ao f(x) que
queremos aproximar usando um controlador difuso
e que queremos usar cinco (5) termos lingu��sticos
reais no intervalo de entrada. Usamos mais dois
termos lingu��sticos virtuais (para as partes marginais
do intervalo). Este esquema ser�a o usado na parte
�nal do trabalho pelo que faz todo o sentido come�car
por este exemplo.

Seja o espa�co da entrada x o intervalo [0,1]. Para
desenvolver as cinco fun�c~oes B-spline para os termos
lingu��sticos mais as duas fun�c~oes B-spline para os
termos lingu��sticos virtuais, temos 5 core support

points reais, no intervalo [0,1] e mais dois CSPs fora
do intervalo.

Os nossos CSPs s~ao, portanto, os primeiros
parâmetros a �xar e ter~ao, ent~ao, os valores:

� CSPs reais: 0.00; 0.25; 0.50; 0.75 e 1.00

� CSPs virtuais: -0.25 e 1.25

Consideremos ainda que queremos usar interpo-
ladores de terceira ordem, isto �e, k = 3. Uma vez
que temos sete intervalos, o valor de m �e 6.

Uma vez que k = 3 �e um valor ��mpar, os Iknots
s~ao calculados como os pontos m�edios entre os CSPs,
pelos que os seus valores s~ao:

� Iknot0 = �0:125

� Iknot1 = 0:125

� Iknot2 = 0:375

� Iknot3 = 0:625

� Iknot4 = 0:875

� Iknot5 = 1:125

por seu lado, os Eknots s~ao os (k + 1) div 2 = 2
Iknots mais pr�oximos de cada extremo espelhado em
rela�c~ao ao extremo. S~ao dados por:

� Eknot0 = CSP0 � (Iknot0 � CSP0) = �0:375

� Eknot1 = CSP0 � (Iknot1 � CSP0) = �0:625

� Eknot2 = CSP1 + (CSP1 � Iknot5) = 1:375

� Eknot3 = CSP1 + (CSP1 � Iknot4) = 1:625
3



Desta forma, os pontos extremos dos sub-interva-
los - knots pertencem ao conjunto f-0.625; -0.375; -
0.125; 0.125; 0.375; 0.625; 0.875; 1.125; 1.375; 1.625g
e correspondem aos �unicos parâmetros usados para
o c�alculo das 7 fun�c~oes B-spline que representam os
termos lingu��sticos (5 reais e 2 virtuais).

Para calcular agora as fun�c~oes B-spline, temos
nove intervalos, p = 9, isto �e, x0 = �0:625 e
xp = x9 = 1:625.

Como exemplo, a fun�c~ao X3;3(x), isto �e, a fun�c~ao
de perten�ca do quarto termo lingu��stico de ordem 3
tem a forma:

X3;3(x) =

8><
>:
8x2 � 0:125 0:125 � x < 0:375

�16x2 + 10x+ 2 0:375 � x < 0:625

8x2 � 14x+ 6:125 0:625 � x < 0:875

(2)

De seguida apresenta-se o c�odigo em Matlab para
calcular o valor das fun�c~oes de classe B-spline em
qualquer ponto, dados apenas como parâmetros os
knots, a ordem da fun�c~ao e o sub-intervalo.

function out = bspline(i,k,x,knots);

%i --> termo lingu��stico

%k --> ordem da fun�c~ao

%x --> valor onde deve ser calculada

% a funcao

%knots --> valores em que se subdividem o

% intervalo - p.ex. knots=0:1/8:1

if (k==1)

if (x>=knots(i+1)) & (x<knots(i+1+1))

out=1;

else

out=0;

end

else

%calcula o valor recursivo de X_i_(k-1)

out1=bspline(i,k-1,x,knots);

out2=bspline(i+1,k-1,x,knots);

out=(x-knots(i+1))/(knots(i+k-1+1)-

knots(i+1))*out1+(knots(i+k+1)-x)/

(knots(i+k+1)-knots(i+1+1))*out2;

end

As �guras 1 a 4 mostram os resultados obtidos
para as fun�c~oes de classe B-spline, do primeiro termo
lingu��stico (a vermelho, tra�co cont��nuo) ao sexto
termo lingu��stico (a azul, tra�co descont��nuo), de
ordem 1 �a ordem 4 (k = 1; :::; 4).

5. O CONTROLADOR

Os sistemas podem classi�car-se quanto ao n�umero
de entradas e sa��das como SISO, SIMO, MISO e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Figura 1: Fun�c~oes B-spline de ordem 1
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Figura 2: Fun�c~oes B-pline de ordem 2
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Figura 3: Fun�c~oes B-spline de ordem 3
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Figura 4: Fun�c~oes B-spline de ordem 4
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MIMO quando têm uma �unica (S) entrada (I) ou
v�arias (M) e/ou uma �unica sa��da (O) ou v�arias. A
forma geral �e MIMO, isto �e, v�arias entradas e v�arias
sa��das. Contudo, um sistema MIMO pode ser, no
caso do controlo, modelado como v�arios problemas
com v�arias entradas e uma �unica sa��da (MISO),
tantos quantas as sa��das.

No contexto de sistemas MISO, o paper analisado
apresenta um conjunto de condi�c~oes para que a sa��da
de um controlador difuso seja equivalente �a sa��da de
uma hiper-superf��cie B-spline geral, isto �e, o uso de
fun�c~oes da classe B-spline em controladores difusos
�e v�alido. Estas condi�c~oes s~ao:

� As fun�c~oes de perten�ca para as entradas s~ao
fun�c~oes da classe B-spline.

� Os fun�c~oes de perten�ca para as sa��das s~ao
singletons, isto �e, �a sa��da �e atribu��do um valor
\crespo" em vez de um valor de perten�ca de
um conjunto difuso de sa��da.

� Para resolver as conjun�c~oes de condi�c~oes �e
usado o operador "produto".

� O m�etodo de desfuzi�ca�c~ao �e o \centr�oide",
isto �e, a sa��da real �e o \centro de massa" dos
valores atribu��dos �a sa��da por cada uma das
regras disparadas.

� �E usado um termo lingu��stico virtual em cada
um dos extremos do intervalo do espa�co das
entradas.

� A base da regra �e estendida para os termos
lingu��sticos virtuais copiando os valores da
sa��da da vizinhan�ca mais pr�oxima.2

Para um sistema de n entradas e uma sa��da, a
forma geral das regras �e:

IF (x1 is A
1
i1k1

) and ... (xn is An
inkn

)

THEN y = Yi1i2:::in

onde

� xj �e a j-�esima entrada (j = 1; :::; n).

� kj �e a ordem da fun�c~ao B-spline usada para a
entrada xj .

� X
j

ijkj
�e o i-�esimo termo lingu��stico de xj

de�nido por uma fun�c~ao de perten�ca B-spline.

� ij = 1; :::;mj representa o n�umero de sub-
divis~oes do espa�co da entrada xj .

2No teste pr�atico efectuado para a aproxima�c~ao de uma

fun�c~ao, veri�quei que se houver um valor da sa��da pr�oprio para

os termos lingu��sticos virtuais, os resultados s~ao melhores.

� Yi1i2:::in �e o v�ertice de controlo, tamb�em chama-
do ponto de De Boor. �E o valor atribu��do �a
sa��da por esta regra se ela disparar, isto �e, se o
antecedente for verdadeiro.

Usando estas condi�c~oes, e o m�etodo do centr�oide
para desfuzi�ca�c~ao, temos que a sa��da �nal �e dada
pela express~ao:

y =

m1X
i1=1

:::

mnX
in=1

0
@Yi1i2:::in

nY
j=1

X
j

ijkj
(xj)

1
A (3)

Constru�c~ao do controlador

A constru�c~ao do controlador requer um conjunto de
passos que ser~ao descritos neste par�agrafo. Pos-
teriormente, explicar-se-~ao alguns dos passos mais
detalhadamente. A letra M signi�ca que o pas-
so deve ser feito manualmente e a letra A automati-
camente.

1. Seleccionar as entradas (M=A)

2. Escolher a ordem das fun�c~oes de classe B-
spline que se pretende usar para cada uma das
entradas independentemente. (M=A)

3. Determinar os core support points - CSPs
partindo o espa�co das entradas. (M=A)

4. Calcular as fun�c~oes de perten�ca B-spline dos
termos lingu��sticos reais e virtuais para todas
as entradas. (A)

5. Inicializar os v�ertices de controlo para a sa��da.
(A)

6. Adaptar os v�ertices de controlo. (A)

7. Se os resultados s~ao satisfat�orios, terminar.
(A)

8. Sen~ao,

� Modi�car os CSPs para as entradas (M=A),
ir para o passo < 4 >

� Re�nar a granularidade e usar mais dados
de treino (M=A), ir para o passo < 3 >

� Aumentar a ordem das fun�c~oes B-spline.
(M=A), ir para o passo < 3 >

� Apagar algumas entradas e/ou adicionar
outras. (M=A), ir para o passo < 2 >.

Informa�c~ao pericial

Os passos < 3 > e < 6 > s~ao de grande
importância na performance do controlador difuso.
Tantos os core support points como os control vertices
podem ser retirados, pelo menos numa primeira
aproxima�c~ao, da informa�c~ao obtida por pessoas
experientes, peritos.
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Quanto aos core support points, estes devem, de
um modo geral, ser colocados em pontos onde a sa��da
tem extremos. Se esta informa�c~ao estiver dispon��vel,
normalmente proveniente de informa�c~ao pericial, �e
poss��vel melhorar a rapidez de aprendizagem do
controlador. Se, por outro lado, a informa�c~ao n~ao
estiver dispon��vel, a melhor op�c~ao �e colocar os CSPs
uniformemente distribu��do no intervalo do espa�co da
entrada correspondente.

Os v�ertices de controlo (singletons - Yi1i2:::in) po-
dem tamb�em ter uma primeira aproxima�c~ao prove-
niente de informa�c~ao pericial, quando dispon��vel.
Quando esta informa�c~ao n~ao existir, ser�a razo�avel
inicializar os seus valores a zero e posteriormente fa-
zer a sua adapta�c~ao.

Na sec�c~ao seguinte ser~ao mostrados os m�etodos
propostos para a adapta�c~ao dos CSPs e dos v�ertices
de controlo.

Pesagem e acelera�c~ao

A importância das regras pode n~ao ser uniforme e,
para isso �e poss��vel atribuir um peso espec���co a
cada uma das regras. A parte IF �ca inalterada
mas �e necess�ario alterar o m�etodo de c�alculo da sa��da
(singleton). O c�alculo do centr�oide passa agora a ser
uma m�edia ponderada e n~ao aritm�etica.

O uso das fun�c~oes de classe B-spline al�em de
sistematizar as fun�c~oes de perten�ca, pode conduzir
ao aumento da performance do m�etodo, pois para
cada vector de entrada x, h�a exactamente k termos
lingu��sticos, isto �e, o n�umero de regras que disparam
�e exactamente k, sendo ent~ao apenas necess�ario
calcular o valor de perten�ca para k fun�c~oes B-spline.
Para um sistema com n entradas, o n�umero de regras
disparadas �e k

n, um n�umero muito inferior a m
n,

pelo que o esfor�co computacional necess�ario �e muito
menor.

6. ADAPTAC� ~AO E APRENDIZAGEM DOS

PARÂMETROS

�E nesta sec�c~ao que pode ser de alguma utilidade con-
siderar o nosso problema como um problema neuro-
difuso. Na verdade, podemos considerar o contro-
lador difuso como um sistema difuso representado
por uma arquitectura em rede, e aproveitar as capaci-
dades de aprendizagem e adapta�c~ao das redes neu-
ronais. De seguida ser~ao apresentados os m�etodos
para \aprender" os v�ertices de controlo (parâmetros
da sa��da) e adaptar o posicionamento dos CSPs
(parâmetros da entrada). Para maior detalhe so-
bre os sistemas neuro-difusos, ver p.ex. [Pai99].

Aprendizagem dos v�ertices de controlo

O m�etodo usado para a optimiza�c~ao dos parâmetros
de um controlador difuso com a forma descrita na

sec�c~ao anterior �e o m�etodo dos gradientes decres-
centes. Assumamos que f(X,yd)g �e um conjun-
to de dados de treino, onde X = (x1; x2; :::; xn) �e
o vector de treino de entrada e yd �e a sa��da deseja-
da para a mesma entrada.

A m�etrica do erro usada �e a dos m��nimos
quadrados, dada pela express~ao:

E =
(yr � yd)

2

2
(4)

onde yr �e a sa��da real obtida no processo de treino
atrav�es da equa�c~ao 3. Os parâmetros que queremos
calcular s~ao os Yi1i2:::in que minimizam o erro usando
a m�etrica indicada.

Usando o m�etodo dos gradientes descendentes e
um coe�ciente de aprendizagem �, tal que 0 < � � 1,
podemos actualizar os parâmetros em cada itera�c~ao
de treino da seguinte forma:

Y
novo
i1i2:::in

= Yi1i2:::in +� = (5)

= Yi1i2:::in � �(yr � yd)

nY
j=1

X
j

ijkj
(xj)

Este m�etodo garante que o algoritmo de apren-
dizagem converge para o m��nimo global da fun�c~ao
de erro uma vez que a segunda derivada do er-
ro em fun�c~ao de Yi1i2:::in �e constante.

Adapta�c~ao dos CSPs

Inserir mais uma fun�c~ao B-spline signi�ca aumentar
o n�umero de CSPs e de knots, ou seja, aumentar
a dimens~ao do problema. Assim, �e conveniente
optimizar a utiliza�c~ao dos CSPs de forma a manter a
dimens~ao do problema t~ao pequena quanto poss��vel
e manter a granularidade e a sensibilidade do modelo
t~ao boas quanto poss��vel.

O algoritmo proposto para optimizar os CSPs
�e uma adapta�c~ao de um algoritmo de aprendiza-
gem dos parâmetros de uma rede neuronal auto-
organizada.

Ao aplicar um novo vector de entrada de treino
x, podemos procurar na sua vizinhan�ca o CSP mais
pr�oximo de ambos os lados, a que chamamos xl e xr.
Os valores da sa��da correspondente a estes CSPs s~ao
designados por yl e yr respectivamente.

O algoritmo estabelece que se o valor da sa��da yd
referente ao vector de entrada x for muito superior
ao valor das sa��das dos CSPs vizinhos, ent~ao os CSPs
necessitam de ser adaptados. �E usado um patamar
para distinguir os casos - � > 0.

Sejam x1;x2; :::;xm os CSPs da sequência de
dados de entrada e X1;k;X2;k; :::;Xm;k os valores de
perten�ca dos termos lingu��sticos (fun�c~oes B-spline de
ordem k).

O algoritmo de adapta�c~ao pode ser descrito da
seguinte forma:
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� Aplicar um novo vector de entrada de treino e
correspondente sa��da - (x,yd).

� Encontrar os dois CSPs vizinhos mais pr�oximos
(xl e xr) de forma que:

xi � xl � x � xr � xj

para i=1,...,l-1 e j=r+1,...,m.

Calcular yl e yr.

� { Se yl � yr

Se yd � yl� � Ent~ao modi�car xl tal que:

xl = xl + (x� xl)�Xl;k(x)

Se yd � yr+� Ent~ao modi�car xr tal que:

xr = xr + (x� xr)�Xr;k(x)

{ Se yl > yr

Se yd � yl+ � Ent~ao modi�car xl tal que:

xl = xl + (x� xl)�Xl;k(x)

Se yd � yr�� Ent~ao modi�car xr tal que:

xr = xr + (x� xr)�Xr;k(x)

� Optimizar os v�ertices de controlo da vari�avel
de sa��da.3

� Continua para < 1 > enquanto houver dados
de treino.

� Termina.

7. APROXIMAC� ~AO DE FUNC� ~OES - UM

CASO PR�ATICO

Para a melhor compreens~ao dos conte�udos propostos
no paper analisado, desenvolvi com a ajuda da
ferramenta Matlab o controlador difuso proposto
para aproxima�c~ao de fun�c~oes - uma das aplica�c~oes
mais imediatas do controlo difuso, especialmente
quando usado um modelo TSK.

De forma a poder comparar de algum modo
os meus resultados para os validar, resolvi usar o
algoritmo para aproximar a fun�c~ao unidimensional
tamb�em usada no paper, isto �e, a fun�c~ao sin(2�x2),
no intervalo [0,1].

3Na verdade, este passo, descrito no par�agrafo anterior,

pode n~ao ser usado em conjun�c~ao com este algoritmo de

adapta�c~ao dos CSPs.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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2

Figura 5: Aproxima�c~ao da fun�c~ao sin(2�x2) sem
adapta�c~ao dos CSPs ao �m de 2000 �epocas
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Figura 6: Aproxima�c~ao da fun�c~ao sin(2�x2) com
adapta�c~ao dos CSPs ao �m de 2000 �epocas

Na sec�c~ao 4 apresentei j�a uma das partes fun-
damentais do processo de constru�c~ao do controlador
para este caso espec���co: a escolha dos CSPs e dos
knots. Temos, ent~ao 7 termos lingu��sticos, dos quais
dois s~ao virtuais, fun�c~oes B-spline de terceira or-
dem e, portanto, 10 knots.

O c�odigo de implementa�c~ao do algoritmo �e apre-
sentado em anexo. As �guras 5 e 6 mostram respecti-
vamente os resultados do algoritmo sem e com adap-
ta�c~ao dos CSPs, para um conjunto de 2000 vec-
tores de treino, isto �e, um processo de aprendiza-
gem com 2000 �epocas.

Como se depreende dos resultados, o processo
de adapta�c~ao dos core support points �e importante
pois aumenta a velocidade de convergência dos
parâmetros aprendidos. Al�em disso, �e poss��vel
perceber que o uso deste m�etodo para aproxima�c~ao
de fun�c~oes d�a resultados bastante bons.

8. CONCLUS~AO

O algoritmo proposto no paper analisado para o de-
senho de controladores difusos usando, por um lado
um conjunto de fun�c~oes de classe B-spline e por ou-
tro lado um modelo TSK para desfuzi�ca�c~ao parece
apresentar bons resultados na sua generalidade e, se-
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gundo resultados experimentais apresentados, parece
ser de elevada rapidez na convergência.

H�a v�arios aspectos que devem ser analisados.
Irei primeiramente discutir alguns destes t�opicos
e posteriormente dar a minha opini~ao pessoal em
rela�c~ao ao paper.

� As fun�c~oes da classe B-spline s~ao f�aceis
de implementar, tanto a n��vel anal��tico como
computacional, sendo o esfor�co computacional
necess�ario aceit�avel. Estas fun�c~oes, dada a
ordem desejada, apenas dependem dos limi-
tes do suporte da fun�c~ao, parâmetros a que
chamamos knots.

Estas fun�c~oes s~ao usadas para modelar os
termos lingu��sticos. Representam as suas
fun�c~oes de perten�ca.

� A sa��da do modelo �e do tipo TSK de ordem
0, isto �e, �a sa��da �e atribu��do um valor crespo
(real) se o antecedente for verdadeiro.

� O facto de termos um modo sistem�atico para
calcular tanto as fun�c~oes de perten�ca para
os termos lingu��sticos como para calcular os
singletons, permite-nos implementar a base de
regras de forma autom�atica e com um esfor�co
computacional aceit�avel.

� Os v�ertices de controlo, tamb�em chamados
pontos de De Boor, s~ao os valores dos sin-

gletons, isto �e, os valores atribu��dos ao con-
sequente. O paper prop~oe um algoritmo de
aprendizagem para ajustar os valores dos v�erti-
ces de controlo.

�E colocada a t�onica na aprendizagem super-
visionada, atrav�es de dados de treino. Este
m�etodo �e particularmente e�ciente para o ca-
so de aproxima�c~ao de fun�c~oes. Contudo, �e
poss��vel implementar m�etodos de aprendiza-
gem n~ao supervisionada, atrav�es de fun�c~oes de
avalia�c~ao.

� Os core support points s~ao os pontos onde as
fun�c~oes de perten�ca atingem os seus m�aximos
globais. O posicionamento destes pontos �e
muito importante para a performance do con-
trolador. O paper prop~oe um m�etodo para
c�alculo da con�gura�c~ao �optima de CSPs, com
dados de treino.

� Ambos estes m�etodos de aprendizagem dos
v�ertices de controlo e dos CSPs podem ser
englobados num �unico algoritmo de forma
a serem optimizados simultaneamente. Os
resultados obtidos s~ao muito bons.

� A coloca�c~ao inicial tanto dos CSPs como
dos v�ertices de controlo �e tamb�em muito
importante, tanto para o desempenho �nal
do controlador como para a velocidade de

aprendizagem. Os valores iniciais podem ser
ambos retirados da informa�c~ao pericial, caso
esteja dispon��vel. Intuitivamente os CSPs
devem ser colocados nos pontos onde a sa��da
tiver um extremo e os v�ertices de controlo
devem ter valores semelhante aos pr�oprios
extremos.

� O facto de a constru�c~ao da parte IF do
controlador estar sistematizada com fun�c~oes
B-spline de ordem k, torna poss��vel calcular
o valor da sa��da para exactamente apenas k

singleton, pois �e o n�umero de regras que v~ao
disparar. Esta caracter��stica permite acelerar
consideravelmente o modelo.

� Em algumas aplica�c~oes o modelo TSK para a
sa��da n~ao �e adequado. Nestes casos �e poss��vel
usar um modelo do tipo Mamdani, atrav�es de
t�ecnicas de clustering, agrupando os singletons
num conjunto de conjuntos difusos.

� Se considerarmos o controlador difuso como
um sistema difuso com uma arquitectura em
rede, podemos utilizar in�umeras metodologias
aplic�aveis �a aprendizagem dos parâmetros de
entrada e sa��da. Estes sistemas s~ao classi�ca-
dos de neuro-difusos.

Quanto �a minha opini~ao pessoal em rela�c~ao ao
paper, penso que est�a de um modo geral bem escrito
e acess��vel �aqueles cujos conhecimentos na �area do
Controlo Difuso s~ao meramente acad�emicos e n~ao
muito aprofundados. Penso que aprendi bastante
com a an�alise deste paper, essencialmente na parte
da implementa�c~ao pr�atica do mesmo. Na verdade, as
d�uvidas de fundo apenas surgem quando �e necess�ario
implementar o que se lê.
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C�ODIGO DA IMPLEMENTAC� ~AO EM MATLAB DO CONTROLADOR DIFUSO

%ponto1

n_random=2000;

%Training data

%vector aleat�orio

%func~ao --> f(x)=sin(2*pi*x*x)

td=zeros(n_random,2);

td(:,1)=random('unif',0,1,n_random,1);

pi=3.141592;

for kk=1:n_random,

td(kk,2)=sin(2*pi*td(kk,1)*td(kk,1));

end

%ponto 2

n_order=10;

%ponto 3

m=5;

CSP=0:0.25:1;

for ii=1:(m-1),

Iknots(ii)=CSP(ii)+(CSP(ii+1)-CSP(ii))/2;

end

num=floor((n_order+1)/2)+1;

for jj=1:num,

Eknots_inf(jj)=CSP(1)-Iknots(num-jj+1);

end

for jj=1:num,

Eknots_sup(jj)=2*CSP(m)-Iknots(m-1-jj+1);

end

knots=[Eknots_inf';Iknots';Eknots_sup'];

%ponto 5

%control vertices (de Boor points)

Y(1)=0;

Y(2)=0;

Y(3)=0;

Y(4)=0;

Y(5)=0;

Y(6)=0;

Y(7)=0;

%ponto 6

epsilon=0.4;

for sample=1:n_random,

sample

x1=td(sample,1);

yd=td(sample,2);

for c=1:5,

if (x1>CSP(c))

xl=CSP(c);

l=c-1;

end

end

for c=5:-1:1,

if (x1<CSP(c))

xr=CSP(c);

r=c-1;

end

end

yl=yreal(xl,n_order,knots,5,Y);

yr=yreal(xr,n_order,knots,5,Y);

theta=0.2;
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if (yl<=yr)

if (yd<=yl-theta)

xl=xl+(x1-xl)*bspline(l,n_order,x1,knots);

end

if (yd>=yr+theta)

xr=xr+(x1-xr)*bspline(r,n_order,x1,knots);

end

else

if (yd>=yl+theta)

xl=xl+(x1-xl)*bspline(l,n_order,x1,knots);

end

if (yd<=yr-theta)

xr=xr+(x1-xr)*bspline(r,n_order,x1,knots);

end

end

CSP(l+1)=xl;

CSP(r+1)=xr;

for ii=1:(m-1),

Iknots(ii)=CSP(ii)+(CSP(ii+1)-CSP(ii))/2;

end

num=floor((n_order+1)/2)+1;

for jj=1:num,

Eknots_inf(jj)=CSP(1)-Iknots(num-jj+1);

end

for jj=1:num,

Eknots_sup(jj)=2*CSP(m)-Iknots(m-1-jj+1);

end

knots=[Eknots_inf';Iknots';Eknots_sup'];

yr=0;

for intervalo=1:7,

pertenca=bspline(intervalo-1,3,x1,knots);

yr=yr+Y(intervalo)*pertenca;

end

for intervalo=1:7,

pertenca=bspline(intervalo-1,3,x1,knots);

Y(intervalo)=Y(intervalo)-epsilon*(yr-yd)*pertenca;

end

end

%Verifica�c~ao dos resultados

graph=zeros(101,2);

xx=0:0.01:1;

for sample=1:101,

x1=xx(sample);

yr=0;

for intervalo=1:7,

pertenca=bspline(intervalo-1,3,x1,knots);

yr=yr+Y(intervalo)*pertenca;

end

graph(sample,2)=x1;

graph(sample,1)=yr;

end

xxx=xx.*xx;

plot(xx,sin(2*pi*xxx),'r');

hold on;

plot(graph(:,2),graph(:,1),'b');

plot(CSP,Y(2:6),'dg');

plot(xx,zeros(size(xx)),'k--');

hold off;
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