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Trabalho 3 

Veja os slides com as opções para o Trabalho3 de Sistemas Fuzzy e veja ao final 
deste documento a modelagem dos sistemas.  

Siga as especificações abaixo: 

a) Especifique e desenvolva um sistema baseado em regras fuzzy para controlar 
o sistema escolhido. 

b) Avalie o seu sistema fuzzy para pelos menos 3 variações de condições iniciais 
e parâmetros desejados.  

c) Realize pelo menos 1 variação na modelagem dos conjuntos fuzzy e avalie 
novamente seu sistema em pelo menos 1 das condições da letra b. 

d) Realize pelo menos 1 variação nas regras de controle e avalie novamente seu 
sistema em pelo menos 1 das condições da letra b. 

e) Realize pelo menos 1 variação na defuzzificação e avalie novamente seu 
sistema em pelo menos 1 das condições da letra b. 

f) Nas avaliações, mostre por gráficos o comportamento das variáveis de entrada 
e saída do sistema controlado ao longo do tempo. 

g) Escolha pelo menos 2 situações para demonstrar o funcionamento da 
inferência no seu sistema, apresentando passo a passo o que acontece a partir 
de entradas crisp até a obtenção de uma saída crisp. 

h)  Elabore um relatório (formato SBC, artigo coluna única) com as seções de 
Introdução, Metodologia e Resultados. Seu relatório deve ser entregue por 
email (ver na página endereço). Veja a seguir o que deve conter cada seção: 

Relatório do Exercício Computacional: 

Introdução: apresente brevemente o contexto de algoritmos evolutivos e o problema.  

Metodologia:  

- descreva o sistema controlado escolhido, e sua modelagem matemática; 

- descreva ferramentas, linguagem de programação e/ou bibliotecas utilizadas; 

- apresente seu sistema fuzzy, incluindo variáveis lingüísticas, conjuntos fuzzy e 

regras, ilustre com um diagrama; 

- descreva as variações planejadas de condições iniciais e parâmetros desejados 

- descreva as variações planejadas no sistema fuzzy;  

Resultados:  

- divida as sub-seções de acordo com as variações executadas, apresente o gráfico de 

comportamento do sistema controlado, e discuta os resultados;  

- apresente as demonstrações de funcionamento da inferência no seu sistema e 

discuta os resultados. 
. 



 

Modelagem dos Sistemas 

 
TANQUE DE ÁGUA 
 
entrada do sistema do tanque 

Vq(t) = vazão da água quente pela abertura da válvula, até no máximo Vqmax 
 Vf(t) = vazão da água fria pela abertura da válvula, até no máximo Vfmax 
Parâmetros 

Vqmax e Vfmax = valores máximos de vazão de entrada 
Amax = altura máxima do tanque 
A(0) = altura inicial da água no tanque 
R = raio do tanque (cilíndrico) 
Vqmax = vazão máxima da tubulação de água quente (m3/s) 
Vtmax  = vazão máxima da tubulação de água fria (m3/s) 
Tf = temperatura da água fria na entrada  
Tq = temperatura da água quente na entrada 
T(0) = temperatura inicial da água no tanque 
Vd = vazão desejada de saída da água  
Td = temperatura desejada de saída da água 
g = gravidade (9.8m/s2) 

saida do sistema 
 Vazão de saída  

Vs(t)=(0,002m2)*√(2.g.A(t-1)) 
 

Altura do tanque 
A(t) = A(t-1) + ( Vq(t) + Vf(t) -Vs(t) ).Δt / (�R2) 
A(t) deve ser limitado ao valor máximo de Amax 
Δt = intervalo de tempo da simulação (sugestão de 1s) 

 
Temperatura de saída 
Ts(t)=Ts(t-1). A(t-1).(�R2) + Tq. Vq(t).Δt + Tf .Vq(t).Δt  

  A(t-1).(�R2)+Vq(t).Δt+Vq(t).Δt 
 
entrada do sistema fuzzy 
 DV = diferença entre a vazão de saída Vs(t) e a vazão desejada Vd 
 DT = diferença entre a temperatura de saída Ts(t) e a temperatura desejada Td 
 
saída do sistema fuzzy 
 Vq(t) e Vf(t) 
  



 

VELOCIDADE DE UM CARRO 

entrada do sistema carro 
posição do acelerador P(t) (entre 0 e 1, ou 0% e 100%) 

 
parâmetros  
 M = massa do carro (kg) 
 T = torque do motor (sugestão 10 mkgf) 

X = relação de transmissão (sugestão 0,5 a 2,0) 
R = raio da roda (sugestão 0,35 m para aro 14”) 
Ca = constante de resistência ao arrasto (1.2kg/m3 x 0.33 x área frontal do 
carro, por exemplo 2m2) 
Cr = constante de atrito por rolamento (sugestão 0,01, experimente outros 
valores) 
g = gravidade (9.8m/s2) 
Vd=velocidade desejada  

 
saída do sistema carro 
 velocidade (m/s, se multiplicar por 3,6 terá em km/h) do carro  

V(t)=V(t-1)+a(t-1).Δt 
Δt = intervalo de tempo da simulação (sugestão de 0,1s) 

 
 Aceleração (m/s2) a(t)=F(t)/M 
 força total do carro F(t)=Ft(t)+Fa(t)+Fr(t)+Fg(t) 

força da tração do motor Ft(t)= P. T . X / R 
força de resistência do arrasto Fa(t)= -Ca.V(t)2, se em alta velocidade (defina!) 
força de atrito por rolamento  

Fr(t)= - Cr.M.g, se V(t)!=0 ou [V(t)=0 e Fr(t)<Ft(t)+Fg(t)];  
senão Fr(t)=Ft(t)+Fg(t) 

força da gravidade (aclives e declives) Fg(t)= - g.M.sen(θ) 
ângulo entre o carro e o plano horizontal θ = zero se plano, positivo se for 
subida e negativo, se descida 

 
entrada do sistema fuzzy 
 DV = diferença entre a velocidade V(t) e a velocidade desejada Vd 
 
saída do sistema fuzzy 
 P(t) 
 

 

  



DISPARO DE CANHÃO 

Neste caso o canhão irá disparar um primeiro projétil a partir de um ângulo inicial e 
uma força inicial e depois irá disparar os próximos a partir da posição alcançada pelo 
projétil anterior. 

entrada da simulação do canhão 

Ao = ângulo do canhão para disparo, entre 0° e 90° 

 Vo = velocidade do disparo do canhão, entre 0 e Fmax 

parâmetros 

 Xa e Xa = posição (x,y) do alvo  

 Yc = altura da boca do canhão em relação ao solo 

 assuma que y=0 é a altura do solo e x=0 é a posição do canhão 

saída do simulação do canhão 

 Vx=Vo.cos (Ao) 

 Vy=Vo.sen(Ao) 

 x(t) = Vx . t 

 y(t) = Yc + Vy . t –  g. t2 / 2 

 Xr será a posição do projétil quanto atinge o solo e assim para 

 Yr é altura do projétil quando passa na posição Xa do alvo 

entrada do sistema fuzzy 

 DX=diferença entre a posição Xr e a posição Xa 

 DY=diferença entre a posição Yr e a posição Ya 

saída do sistema fuzzy 

 A = ângulo do canhão no próximo disparo, entre 0° e 90° 

 V = velocidade do disparo do canhão no próximo disparo, entre 0 e Fmax 


