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Abstract. Fuzzy logic was introduced in the mid-twentieth century proposal of theory by Lotfi Zadeh. This paper describes 
the structure and the design aspects of a fuzzy logic applied in classical controller and manners of its realization. The paper 
contains the structures and description of fuzzy performance. The best-known industrial process controller is proportional-
integral-derivative (PID) controller because of its simple structure and robust performance in a wide range of operating 
conditions. A fuzzy PID controller can be viewed as a natural similarity of the conventional PID controller. There are 
several possibilities to obtain a fuzzy PID controller from a traditional fuzzy controller working like a PD or PI controller. 
Fuzzy logic is widely used in variety of control strategies. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Областта на размитата логика и управление е 
интензивно развиваща се в съвременната теория и 
техника. 
Размитото управление е управление, което използва 
размити лингвистични променливи. То се базира на 
понятието размита логика. За да бъде изяснена 
неговата същност ще бъде направено сравнение 
отново с класическата теория или по-точно с 
класическата логика.  
В класическата логика всеки извод се прави по 
простата конструкция: 
 
АКО (предпоставка, предположение) ТО 
(следствие, заключение) 
 
При това предположенията са нашите натрупани 
знания, а заключенията точни крайни решения. Така 
например: 

ФАКТ: Джон е англичанин. 
ЗНАНИЕ: В Англия всички хора  

говорят английски език. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Джон говори английски език. 

Ако в качеството на лингвистична променлива се 
разглежда думата "вярно" със стойности 
"съвършено вярно", "много вярно", "вярно", "не 
много вярно","невярно", то се достига до т.н. 
размита логика. При размитата логика правилата не 
са изпълнени изцяло. Те са размити или всеки 
елемент при тях не принадлежи с 100 % 
достоверност към дадения клас. Така например: 

 

ФАКТ: Доматът е леко зачервен. 
ЗНАНИЕ: Доматът е узрял, ако е червен. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Доматът е недозрял.  

Характерно за размитото управление е, че то се 
осъществява чрез множество от взаимосвързани 
логически правила.  
 
Като пример нека разгледаме алгоритъм за размито 
управление на температурата на водата чрез крана 
за студена вода на смесителната батерия: 

- АКО  (водата е много гореща) 
-  ТО  (завърти крана много наляво) 
- АКО  (водата е гореща) 
-  ТО  (завърти крана малко наляво) 
- АКО  (водата е нормална) 
-  ТО  (не променяй положението на крана) 
- АКО  (водата е хладка) 
-  ТО  (завърти крана малко надясно) 
- АКО  (водата е студена) 
-  ТО   (завърти крана много надясно) 

Това е размит алгоритъм за управление, в който се 
използват две лингвистични променливи: 
температурата на водата с пет лингвистични 
стойности (студена, хладка, нормална, гореща, 
много гореща) и положението на крана с пет 
лингвистични стойности (много наляво, малко 
наляво, нулево, малко надясно, много надясно). 
Входна променлива е температурата, а изходна или 
управляваща е положението на крана. Най-общо  
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размитото управление се реализира циклично. 
Размитият регулатор "открива" управляващото 
въздействие по някакви предварително формирани 
логически правила, за разлика от класическия, който 
изчислява управляващото въздействие. 
 

ОСНОВНИ МОДЕЛИ В РАЗМИТОТО УПРАВЛЕНИЕ 

В зависимост от конкретната структура на 
следствието в размитото логическо правило, се 
различават главно три типа модели (структури) на 
представянето на размитото правило: 

 Лингвистичен размит модел (Zadeh, 1973; 
Mamdani, 1977), където  както предпоставъчната, 
така и следствената част в правилата са размити. 
“Сингълтон” (singleton) размития модел е частен 
случай на лингвистичния модел, в чийто правила 
следствията са единични функции (реални 
константи). 
 Размит релационен модел (Pedrycz, 1984; Yi 
and Chung, 1993), може да се разглежда като 
обобщен лингвистичен модел, в който една и 
съща предпоставка може да бъде асоциирана 
(свързана) с няколко различни следствия 
посредством размита релация. 
 Такаги – Сугено (TS) размит модел (Takagi 
and Sugeno, 1985), в който следствието е 
представено с конкретна функция на входните 
променливи от предпоставъчната част на 
правилото.  

Нека разгледаме тези три модела последователно в 
следващото изложение. 
 

 
Фиг. 1. Размита релация в релационния модел 

 
Лингвистичен модел 

Лингвистичният размит модел е въведен като форма 
за представяне на знания под формата на if – then 
правила: 

i : if  x is Aj  then y is Bj , i = 1, 2 , …, K               (1) 
В тях х е входната (предпоставъчната) лингвистична 
променлива, Aj е нейна лингвистична стойност 
(размито множество) , която е активна в i –тото 
правило; j = 1, 2, …, N е броят на размитите 
множества на х.  
От своя страна y е изходната (следствената) 
лингвистична променлива, а Bj е нейна 
лингвистична стойност (размито множество), която 
е активна в i –тото правило; j = 1, 2, …, М е броят на 
размитите множества на y. 
Размитите правила са предварително дефинирани и 
подредени в база с правила (rule base) или логическа 
таблица. Всяко едно от тях се прилага с механизъм 
за извеждане (inference engine) , който съдържа 
операциите импликация и агрегация.  
Механизмът за извеждане се разглежда като размита 
релация между входно изходните променливи в 
размития модел . Тя се прилага върху степените на 
принадлежност на   x и  y в активираните размити 
множества при съответното размито правило 
R: ( X  Y )  [ 0 , 1 ]  или  R(x) = I [ A(x) , B(x) ]      (2) 

Операторът I  може да се разглежда като 
импликация или оператор за конюнкция. 

Релационен модел 
Размитите релационни модели (Pedrycz, 1985; 
Pedrycz, 1993) изразяват връзките между входните 
лингвистични променливи в правилата и изходните 
величини с помощта на размити релации. Отделните 
елементи на релацията отразяват силата на 
взаимовръзката на размитите множества в нея. Нека 
да разгледаме описаният вече лингвистичен размит 
модел, който е изграден от следните размити 
правила : 

ininiii BisythenAisxandandAisxifR ,1,:                  (3)  

където i = 1, 2, ….., K е броят на размитите правила; 
n е броят на входните променливи. 
 

Такаги Сугено модел 

Характерно за този тип модели е , че в следствената 
част на правилата изходната величина се дефинира с 
конкретна функция (линейна или нелинейна), чийто 
аргументи са входните променливи. Във всяко 
правило аргументите участват с конкретни измерени 
неразмити стойности. В обобщен вид правилата 
могат да се представят по следния начин: 
RiIf x1 is A and x2 is B and…xn is Q then yi=fi(x1,x2,.xn) 

          (4) 
Импликацията се извършва съгласно product метода: 
 
wi = min (x10, x20,…, xn0)             (5) 
 
При деразмиването се прилага метода на средна 
претеглена стойност: 
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xi0, i=1,2,…,n – измерени стойности на входните 
променливи. 
 

РАЗМИТА ЛОГИКА В УПРАВЛЕНИЕТО 

При размитото управление на реални обекти и 
системи трябва да се отчитат много фактори 
(величини). В размития алгоритъм могат да участват 
повече от две променливи с множество размити 
стойности. Така например входни величини могат 
да бьдат грешката Е в системата за управление и 
нейната производна  Е. Техните размити стойности 
в дадения момент ще отразяват правилото, по което 
ще се определи размитата стойност на 
управляващото въздействие U. Към входните 
величини може да бъде добавена и втората 
производна на грешката Е2 или някои други 
характерни технологични величини от обекта на 
управление (температура, налягане, положение и 
др.), а като изходна може да се използва някое 
характерно въздействие върху обекта на 
управление: скорост, сила, дебит и др. Очевидно е, 
че броят на променливите увеличава броя на 
размитите правила и сложността на размитото 
управление. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2.  Блокова структура на размита логика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 3. Структура на система за управление с 

размита логика 
 
По-нататък постановката на размитото управление, 
така както се прилага в системите за управление ще 
бъде изяснена с предположението, че в алгоритъма 
на управление се използват две входни размити 
променливи : грешката в системата Е и нейната 

производна или скорост на изменение Е, а изходна 
променлива е управляващото въздействие U.  
Лингвистичните стойности на грешката Е, 
производната Е и управляващото въздействие U са 
кодирани в размити множества. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Функции на принадлежност за 
входните и изходните величини 

 
Eдин примерен набор от логически правила за 
управление на обект с един вход и един изход са 
показани в таблица 1. В нея всички записи са 
кодовете на размитите множества на грешката, 
производната и управляващото въздействие. Тя 
показва алгоритъма за управление. 
 
Таблица 1 
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Означенията използвани в таблицата са както 
следва: 

       PL: положително голямо 
       PM: положително средно 
       PS:  положително малко 
       ZR: нулево 

 NS: отрицателно малко 
       NM: отрицателно средно 
       NL: отрицателно голямо 

Като се имат в предвид тези означения, може да се 
определи последователността от стъпки в един 
размит алгоритъм на управление: 
1) Представяне на знания сьдьржащи се в отделни 

правила: 
if  E1  and  E1  then  U1 
else 

Knowledge base

Fuzzy Inference Fuzzy
input sets rules output sets

Входни Fuzzifier Inference Defuzzifier Изходни
променливи engine променливи
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if  E2  and  E2  then  U2 
else 

...................................... 
if  En  and  Em  then  UN 

Във форма на размита релация, която комбинира 
всички правила: 





N

i
iiin UDEERRRR

1
21 )(....       (7)  

 

 
Фиг. 5. Тримерно изображение на входно изходната 

зависимост  
 

В случая обединяването на отделните правила, 
което се извършва с "or else", се осъществява с 
конюнкцията, намираща се в протокола на 
управление. Самата размита релация има следната 
функция на принадлежност: 
 
 )()()([max),,(

1 kUjDElENikjlR udeeudee
ijl

 


    (8) 

 
2) Управляващото въздействие U се определя във 

всеки такт чрез грешката Е и производната DE  
съгласно композиционното правило: 

  
U = ( E x DE ) . R                                           (9)  

 
или изразено с помощта на функциите на 
принадлежност: 


DEdeEe

kjlRjDElEkU udeedeeu



,

),,()()([)(    (10) 

3) По същество управлението U представлява 
едно размито множество. За да се подаде към 
обекта на управление реално управляващо 
въздействие е необходимо да се извърши "де 
размиване" ( обратно количествено 
преобразуване) на размитата стойност на 
управлението. Съществуват няколко начина за 
решаване на този проблем:  

По максималната стойност на степента на 
принадлежност. За детерминирана стойност на 
изходната величина се приема онази стойност на U, 
на която съответства максимална стойност на 
функцията на принадлежност.  

)(maxU0 u
Uu



       (11) 

При повече стойности с max се приема 
средноаритметичното на стойностите: U1, U2,...Um, 
в които функцията на принадлежност достига 
максимум. 
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По претеглената средноаритметична стойност, 
дадена с формула (13): 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Представената постановка на размитата логика за 
проектиране на размити регулатори се явява като 
дял от Изкуствения интелект, използван широко в 
днешно време. 
Техниката на размита логика се застъпва в учебния 
процес и практиката от широк кръг специалисти. 
От друга страна с развитието на програмируеми 
контролери и техните процесорни възможности все 
повече се засилва възможността за  вграждането на 
съвременни размити алгоритми за управление.  
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