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Abstract— Fuzzy associative memories (FAMs) are models inspired in the human brain ability to store and
recall information. These models can be used for the storage of associations of fuzzy sets and, thus, they can
be used as inference engines in fuzzy controllers. Several FAM models have been developed in the last years,
but we are not aware of a work comparing the performance of novel FAMs in control. In this paper, we briefly
investigate the performance of some FAMs in the automatic guidance problem of backing-up a truck and trailer
(BTT). In particular, we note that the dual implicative fuzzy associative memories (co-IFAMs) constitute an
interesting alternative to traditional models such as that of Kosko and Mamdani.
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Resumo— Memórias associativas fuzzy (FAMs) são modelos inspirados na capacidade do cérebro humano de
armazenar e recordar informação. Esses modelos podem ser usados para armazenar associações de conjuntos
fuzzy e, portanto, podem ser usados como métodos de inferência em controladores fuzzy. Diversos modelos
de FAMs foram desenvolvidos nos últimos anos, mas não temos conhecimento de um trabalho comparando o
desempenho dos novos modelos em problemas de controle. Nesse artigo, comparamos brevemente o desempenho
de algumas FAMs no problema de guiagem autônoma: Backing-up a Truck and Trailer (BTT). Em particular,
observamos que as memórias associativas fuzzy implicativas duais (co-IFAMs) fornecem uma alternativa atraente
aos modelos tradicionais como os de Kosko e Mamdani.

Palavras-chave— Teoria dos conjuntos fuzzy, memória associativa fuzzy, método de inferência, controlador
fuzzy.

1 Introdução

Sistemas fuzzy, em particular controladores fuzzy,
vêm sendo aplicados com sucesso numa grande
variedade de problemas, incluindo o controle de
metrôs e robôs, além de serem encontrados em
produtos como máquinas de lavar-roupas, came-
ras de v́ıdeo, carros, entre outros (Lee, 1990a; Lee,
1990b; Jantzen, 2007; Ibrahim, 2004). Um aspecto
positivo dos controladores fuzzy é que esses são
geralmente modelos robustos capazes de apresen-
tar um desempenho satisfatório mesmo diante de
informações vagas ou imprecisas (Kosko, 1992; Pe-
drycz and Gomide, 2007).

De um modo geral, um controlador fuzzy é
composto por um conjunto de regras fuzzy da
forma SE-ENTÃO, juntamente com um método
de inferência e estratégias de fuzzificação e defuz-
zificação. As regras fuzzy podem ser estabelecidas
por um especialista ou de forma autônoma usando
um conjunto representativo de dados (Pedrycz
and Gomide, 2007; Pedrycz et al., 2008). Em mui-
tos casos, as regras substituem um modelo mate-
mático tradicional que descreve a relação entre as
entradas e sáıdas do controlador. Os modelos de
Kosko e Mamdani são exemplos de métodos de
inferência (Pedrycz and Gomide, 2007).

As memórias associativas fuzzy (FAMs) tam-
bém podem ser usadas como método de inferên-
cia em controladores fuzzy na qual ambos antece-
dentes e consequentes são conjuntos fuzzy (Kong
and Kosko, 1992; Kosko, 1992). De fato, uma
FAM é uma aplicação cont́ınua sobre conjuntos
fuzzy. Sobretudo, regras fuzzy da forma “SE Aγ ,
ENTÃO Bγ” podem ser vistas como associações
(Aγ , Bγ) que são memorizadas no modelo. Poste-
riormente, pode-se apresentar um conjunto fuzzy
A para a FAM que recordará um conjunto fuzzy
B, que corresponde à sáıda do sistema de re-
gras fuzzy. Além disso, uma FAM é também
um modelo matemático inspirado na habilidade
do cérebro humano de recordar por associação
(Kosko, 1992; Valle, 2007).

O interesse em FAMs surgiu no ińıcio dos anos
1990 com os modelos max-min e max-produto
de Kosko (Kosko, 1992). Apesar desses mode-
los apresentarem bons resultados em diversos pro-
blemas, as duas FAMs de Kosko apresentam uma
capacidade absoluta de armazenamento extrema-
mente baixa. De fato, em geral podemos arma-
zenar e recordar com sucesso uma única associ-
ação (Aγ , Bγ) nesses modelos. Diversos pesqui-
sadores apresentaram modelos que superam essa
limitação. Por exemplo, Chung e Lee generali-

384

XVIII Congresso Brasileiro de Automática  / 12 a 16-setembro-2010, Bonito-MS



zaram as FAMs de Kosko considerando modelos
que calculam o máximo de normas triangulares
da lógica fuzzy (Chung and Lee, 1996). Sussner e
Valle introduziram as memórias associativas fuzzy

implicativas (IFAMs), que podem ser vistas como
versões melhoradas das FAMs de Chung e Lee
para o armazenamento de padrões (Sussner and
Valle, 2006). Eles também introduziram modelos
duais que calculam o mı́nimo de conormas trian-
gulares. Ambas IFAMs e IFAMs duais empregam
uma estratégia de armazena mento ótima que, de
certa forma, produz a melhor FAM para um dado
conjunto de associações {(Aγ , Bγ) : γ = 1, . . . , k}.
As IFAMs foram aplicadas com sucesso em pro-
blemas de reconstrução de imagens e previsão de
séries temporais (Valle, 2007), entretanto, não te-
mos conhecimento de nenhuma aplicação desses
modelos em problemas de controle.

Neste artigo, estaremos interessados na apli-
cação das FAMs como controladores fuzzy no pro-
blema Backing up a Truck-and-Trailer (BTT).
Lembre-se que o problema BTT consiste em es-
tacionar uma carreta, acoplada a um caminhão,
num pátio efetuando apenas movimentos para
trás. Esse é um problema não-linear de guia-
gem autônoma de véıculo articulado que foi am-
plamente investigado nas últimas décadas. Em
particular, Kong e Kosko apresentaram uma abor-
dagem atraente para o BTT usando FAMs (Kong
and Kosko, 1992; Kosko, 1992). Neste artigo com-
paramos o desempenho das FAMs de Kosko, o mo-
delo de Mamdani, as IFAMs e as IFAMs duais no
problema BTT.

O artigo está organizado como segue. Na pró-
xima seção apresentaremos uma breve revisão das
principais FAMs, incluindo equações que resultam
da aplicação desses modelos em problemas de con-
trole. Na seção 3, apresentamos uma abordagem
fuzzy para o problema BTT, bem como o resul-
tado de simulações computacionais usando diver-
sas FAMs. O artigo termina com a conclusão na
seção 4.

2 Conceitos Básicos de FAMs

Uma FAM corresponde à uma aplicação cont́ınua
entre conjuntos fuzzy. Antes de apresentarmos as
FAMs que serão consideradas neste artigo, gosta-
ŕıamos de revisar alguns conceitos da teoria dos
conjuntos fuzzy.

A teoria dos conjuntos fuzzy foi introduzida
por Zadeh no intuito de modelar conceitos vagos
ou incertos como as noções de “pessoa jovem” e
“ângulo pequeno” (Klir and Yuan, 1995; Pedrycz
and Gomide, 2007). Matematicamente, um con-

junto fuzzy corresponde a uma função A : U →
[0, 1], onde U é o universo na qual o conjunto está
definido. O valor A(u) representa o grau de per-
tinência do elemento u ∈ U no conjunto fuzzy
A. A classe de todos os conjuntos fuzzy defini-

dos em U é denotada por F(U). Um conjunto
fuzzy R definido no produto cartesiano U × V ,
i.e., R ∈ F(U × V ), é chamado relação fuzzy.

Dado u ∈ U , denotaremos por Iu ∈ F(U) o
conjunto indicador definido como segue para todo
µ ∈ U :

Iu(µ) =

{

1, se µ = u,

0, caso contrário.
(1)

Similarmente, denotaremos por Īu ∈ F(U) o con-
junto dado por Īu(µ) = 1−Iu(µ) para todo µ ∈ U .
De forma mais geral, a negação de um conjunto
fuzzy A ∈ F(U), denotada por Ā, é dada por

Ā(u) = 1 − A(u), ∀u ∈ U . (2)

De agora em diante, suponha que temos um
conjunto de associações {(Aγ , Bγ) : γ = 1, . . . , k},
onde Aγ ∈ F(U) e Bγ ∈ F(V ) são conjuntos fuzzy
definidos em U e V , respectivamente. Lembre-se
que cada associação pode ser vista como uma re-
gra da forma: “SE Aγ , ENTÃO Bγ”. Neste artigo,
assumimos que as regras são conhecidas a priori.

Uma FAM corresponde à uma aplicação M :
F(U) → F(V ). Deseja-se que essa aplicação sa-
tisfaça M(Aγ) = Bγ para todo γ = 1, . . . , k. Di-
zemos que a FAM armazenou corretamente as as-
sociações se essa equação for válida para todo γ

(Valle, 2007). Deseja-se também que a FAM repre-
sente uma aplicação cont́ınua (Kosko, 1992). Isso
significa que, se A é um conjunto fuzzy próximo
de Aγ , então a sáıda M(A) também é próxima de
Bγ . Apresentaremos abaixo duas classes impor-
tantes de FAMs.

2.1 A Classe das FAMs Sup-t

Muitas FAMs são descritas pela equação

M(A)(v) = sup
u∈U

{R(u, v) tA(u)} , (3)

onde R ∈ F(U × V ) é uma relação fuzzy e t :
[0, 1] × [0, 1] → [0, 1] denota uma norma triangu-

lar ou, simplesmente, t-norma (Pedrycz and Go-
mide, 2007). Lembre-se que uma t-norma é uma
operação comutativa, associativa, monótona cres-
cente que satisfaz a t 1 = a e a t 0 = 0 para todo a.
As seguintes operações são exemplos de t-norma:

Mı́nimo: a t m b = min(a, b) , (4)

Lukasiewicz: a t l b = max(a + b − 1, 0) . (5)

Um modelo descrito por (3) é chamado FAM

Sup-t. As FAMs generalizadas de Chung e Lee são
exemplos de FAMs Sup-t (Chung and Lee, 1996).
As IFAMs são também exemplos de FAMs Sup-t
(Valle, 2007). A diferença entre esses modelos está
na forma como a relação fuzzy R ∈ F(U × V ) é
determinada.
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Dado um conjunto de associações {(Aγ , Bγ) :
γ = 1, . . . , k}, a relação fuzzy é definida como se-
gue nas FAMs generalizadas de Chung e Lee:

Ř(u, v) = max
γ=1:k

{Aγ(u) tBγ(v)} . (6)

A estratégia dada por (6) é referida como arma-

zenamento por correlação-t. Note que o método
de inferência de Mamdani é obtido considerando
a operação de mı́nimo como t-norma em (3) e (6)
(Pedrycz and Gomide, 2007). De fato, pesquisa-
dores como Rutkowski referem-se ao método dado
pelas equações (3) e (6) como “método de inferên-
cia tipo-Mamdani” (Rutkowski, 2004).

Por outro lado, nas IFAMs, a relação fuzzy é
definida através da equação

R̂(u, v) = min
γ=1:k

{Aγ(u) ⇒ t Bγ(v)} , (7)

onde ⇒ t denota a implicação residual associada
a t-norma usada em (3). Por exemplo, a implica-
ção residual associada à t-norma de Lukasiewicz é
dada pela seguinte equação para todo a, b ∈ [0, 1]
(Pedrycz and Gomide, 2007):

Lukasiewicz: a ⇒l b = min(1, 1 − a + b) . (8)

Em vista da implicação fuzzy, a estratégia dada
por (7) é chamada armazenamento implicativo

fuzzy (Sussner and Valle, 2006). Note que o mé-
todo descrito pelas equações (3) e (7) corresponde
à um caso particular do chamado “método de in-
ferência tipo-lógico” (Rutkowski, 2004).

O armazenamento implicativo fuzzy fornece a
relação fuzzy ótima no seguinte sentido: Se existe
uma FAM Sup-t capaz de armazenar todas as as-
sociações (Aγ , Bγ), então a FAM dada por (3) e
(7) também consegue armazenar todas as associ-
ações (Valle, 2007). Infelizemente, não existe um
resultado similar para as FAMs dadas por (3) e
(6). De fato, assim como na memória associa-
tiva linear com o armazenamento por correlação -
também chamado aprendizado de Hebb - as FAMs
Sup-t com o armazenamento por correlação-t so-
frem interferência cruzada (crosstalk) entre os pa-
drões armazenados (Chung and Lee, 1996; Hay-
kin, 1999; Kosko, 1992).

Finalmente, observe que o conjunto fuzzy B

recordado por uma FAM Sup-t quando um con-
junto indicador Iu é apresentado como entrada
satisfaz a seguinte equação para todo v ∈ V :

B(v) = sup
µ∈U

{R(µ, v) t Iu(µ)} = R(u, v). (9)

Assim, dado Iu ∈ F(U), o conjunto fuzzy recorado
por uma FAM generalizada de Chung e Lee é

B(v) = max
γ

{Aγ(u) tBγ(v)}, ∀v ∈ V,

enquanto que a sáıda de uma IFAM satisfaz

B(v) = min
γ

{Aγ(u) ⇒ t Bγ(v)}, ∀v ∈ V.

2.2 A Classe das IFAMs Duais

De um modo similar à equação (3), podemos de-
finir FAMs como

W(A)(v) = inf
u∈U

{S(u, v) s A(u)} , (10)

onde S ∈ F(U × V ) é uma relação fuzzy e
s : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] representa uma co-

norma triangular ou, simplesmente, t-conorma

(Pedrycz and Gomide, 2007). Lembre-se que uma
t-conorma é uma operação comutativa, associa-
tiva, monótona crescente que satisfaz a s 1 = 1 e
a s 0 = a para todo a ∈ [0, 1]. As seguintes opera-
ções são exemplos de t-conorma:

Máximo: a s m b = max(a, b) , (11)

Lukasiewicz: a s l b = min(a + b, 1) . (12)

Dado um conjunto de associações {(Aγ , Bγ) :
γ = 1, . . . , k}, a relação fuzzy em (10) pode ser
obtida através da equação:

Š(u, v) = max
γ=1:k

{Aγ(u) 6⇐ s Bγ(v)} . (13)

A operação 6⇐ s denota a co-implicação, também
chamada implicação dual, residual associada a t-
conorma usada em (10) (De Baets, 1997; Sussner
and Valle, 2006). A expressão a 6⇐ s b pode ser
interpretada como “a não é necessário para b”. As
seguintes equações representam as co-implicações
associadas às t-conormas dadas em (11) e (12),
respectivamente:

Gödel: a 6⇐m b = b · I(a < b) (14)

Lukasiewicz: a 6⇐l b = max(b − a, 0) . (15)

Em (14), a expressão I(a < b) é definida como

I(a < b) =

{

1, se a < b,

0, caso contrário.
(16)

Os modelos dados por (10) e (13) são chama-
dos IFAMs duais, pois podem ser obtidos através
de (3) e (13) usando conceitos de dualidade como
negação e adjunção (Sussner and Valle, 2006). De-
vido a co-implicação usada em (13), as IFAMs du-
ais também serão referidas como co-IFAMs.

Em vista das propriedades das t-conormas, o
conjunto fuzzy B recordado por uma co-IFAM sa-
tisfaz a seguinte equação para todo v ∈ V se a
entrada for o conjunto Īu ∈ F(U):

B(v) = inf
µ∈U

{Š(µ, v) s Īu(µ)} = Š(u, v) . (17)

Todavia, para apresentarmos como entrada a ne-
gação do conjunto indicador Iu, iremos supor que
armazenamos na co-IFAM associações (Āγ , Bγ),
que são obtidas negando os antecedentes Aγ , para
γ = 1, . . . , k. Dessa forma, por (13), o conjunto
fuzzy recordado pela co-IFAM é dada pela se-
guinte equação para todo v ∈ V :

B(v) = max
γ=1:k

{(1 − Aγ(u)) 6⇐ s Bγ(v)} . (18)
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3 Aplicação de FAMs no Problema

Backing Up a Truck-and-Trailer

Neste artigo estamos interessados na aplicação
das FAMs no problema Backing up a Truck-and-

Trailer (BTT), que consiste em estacionar uma
carreta, acoplada a um caminhão, num pátio efe-
tuando apenas movimentos para trás. A solução
desse problema se dá determinando o ângulo θ das
rodas do caminhão quando a traseira da carreta se
encontra numa posição (x, y) e o eixo da carreta
forma ângulos φt e φc com o eixo horizontal e com
a cabine, respectivamente.

Por simplicidade, supomos que existe uma
área suficiente entre o véıculo e a vaga de modo
que podemos desprezar a coordenada y. Assim,
as variáveis de estado são x, φt e φc. A sáıda
do controlador é θ ∈ [−30o, 30o]. Neste proble-
ma supomos que o pátio corresponde a um plano
[0, 100] × [0, 100] e a posição e ângulo final são
(50, 100) e 90o, respectivamente. Adotamos para
as simulações os comprimentos da cabine e da car-
reta como sendo l = 3m e L = 5m, respectiva-
mente.

Os controladores fuzzy estão baseados num
conjunto de regras fuzzy da forma SE-ENTÃO que
estabelecem as ações do controlador. Um exemplo
de regra considerada nesse problema é:

SE x é centro, φt é vertical e φc é positivo,
ENTÃO o ângulo θ é negativo pequeno.

(19)

Precisamente, foram definidos conjuntos fuzzy
trapezoidais X1, . . . , X5 que descrevem as posi-
ções: esquerda, esquerda centro, centro, direita

centro e direita. Analogamente, foram definidos
conjuntos fuzzy trapezoidais Φ1

t , . . . ,Φ
7
t para a va-

riável φt, Φ1
c , . . . ,Φ

3
c para φc e Θ1, . . . ,Θ7 para a

sáıda θ do controlador. Devido à limitação no
número de páginas, não apresentaremos os con-
juntos fuzzy e as regras usadas nesse artigo. É
importante observar, entretanto, que estas foram
inspiradas no trabalho de Kong e Kosko (Kong
and Kosko, 1992; Kosko, 1992).

3.1 Aplicação das FAMs Sup-t e do Modelo de

Kosko

O conjunto de regras foi armazenado em FAMs
Sup-t usando associações (Aγ , Bγ). Os conjuntos
fuzzy Aγ são definidos usando o produto cartesi-
ano dos conjuntos fuzzy das variáveis de estado
x, φt e φc. Em termos matemáticos, tem-se

Aγ(x, φt, φc) = min(Xξ(x), Φη
t (φt), Φ

ζ
c(φc)) ,

(20)
onde γ é um ı́ndice que depende de ξ, η e ζ. Os
conjuntos fuzzy Bγ representam os consequentes
das regras fuzzy e são dados por Θ1, . . . ,Θ7.

Dados a posição x e os ângulos da carreta φt e
φc, apresentamos como entrada de uma FAM Sup-
t o conjunto indicador I(x,φt,φc). Nesse caso, por

(9), a sáıda da FAM é o conjunto fuzzy dado por
B(θ) = R(x, φt, φc, θ), para todo θ ∈ [−30◦, 30◦],
onde R é a relação fuzzy que define a FAM Sup-t.
Por exemplo, a FAM generalizada de Chung e Lee
baseada na t-norma de Lukasiewicz produz como
sáıda o conjunto fuzzy dado por:

B̌l(θ) = max
γ

{

max
(

Aγ(x, φt, φc)+Bγ(θ)−1, 0
)}

.

(21)
De um modo similar, a FAM Sup-t baseada em
(6) com o mı́nimo como t-norma fornece

B̌m(θ) = max
γ

{

min
(

Aγ(x, φt, φc), B
γ(θ)

)}

,

(22)
que corresponde ao conjunto fuzzy fornecido pelo
controlador de Mamdani (Pedrycz and Gomide,
2007). A IFAM de Lukasiewicz produz como sáıda
o conjunto fuzzy

B̂l(θ) = min
γ

{

min
(

1−Aγ(x, φt, φc)+Bγ(θ), 1
)}

.

(23)
Em contraste, devido a restrição na capaci-

dade de armazenamento, Kosko propos utilizar
um banco de FAMs max-min que produz como
sáıda o seguinte conjunto fuzzy (Kosko, 1992):

Bk(θ) =
∑

γ

min
(

Aγ(x, φt, φc), B
γ(θ)

)

. (24)

3.2 Aplicação das IFAMs Duais

De um modo similar, armazenamos nas co-IFAMs
as associações (Āγ , Bγ), onde Āγ representa a ne-
gação de Aγ dada por (2), i.e., Āγ(x, φt, φc) =
1 − Aγ(x, φt, φc). Posteriormente, dado a posi-
ção e os ângulos da carreta (x, φt, φc), apresen-
tamos como entrada das co-IFAMs a negação do
conjunto indicador Ī(x,φt,φc), que retorna o va-
lor 0 se os parâmetros de entrada forem iguais à
(x, φt, φc) e 1 caso contrário. Assim, em vista da
equação (18), a sáıda da co-IFAM é o conjunto
fuzzy dado por C(θ) = Š(x, φt, φc, θ), para todo
θ ∈ [−30◦, 30◦], onde Š é a relação fuzzy que define
a co-IFAM. Por exemplo, a co-IFAM de Gödel, ba-
seada na co-implicação definida em (14), fornece
o conjunto fuzzy

Cm(θ) = max
γ

{

Bγ(θ)·I
(

1 < Aγ(x, φc, φt)+Bγ(θ)
)}

.

(25)
Analogamente, a co-IFAM de Lukasiewicz fornece
o conjunto fuzzy

Cl(θ) = max
γ

{

max
(

Bγ(θ)+Aγ(x, φc, φt)−1, 0
)}

,

(26)
como resposta do sistema de regras fuzzy. Observe
que a co-IFAM de Lukasiewicz fornece a mesma
solução que a FAM generalizada de Lukasiewicz
descrita por (21). A co-IFAM de Gödel, entre-
tanto, não corresponde a nenhuma FAM Sup-t.
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3.3 Simulações Computacionais

Conhecido o conjunto fuzzy recordado pela FAM
(ou inferido pelo sistema de regras), podemos de-
terminar o ângulo θ das rodas do caminhão usan-
do um método de defuzzificação. Neste artigo,
utilizamos o centro de gravidade como método de
defuzzificação (Klir and Yuan, 1995; Pedrycz and
Gomide, 2007). As equações usadas para determi-
nar o próximo estado da carreta podem ser encon-
tradas em (Kong and Kosko, 1992; Kosko, 1992;
Tanaka and Kosaki, 1997; Koga et al., 2006).

A figura 1 mostra algumas trajetórias forne-
cidas pelos controladores baseados nas FAMs des-
critas nas subseções anteriores para duas posições
iniciais (x, y, φt, φc). A tabela 1 apresenta os er-
ros da posição final e ângulo de estacionamento,
denotados respectivamente por Errox,y e Erroφt

,
e a distância percorrida pelo véıculo considerando
diversas posições iniciais (x, y, φt, φc).

Observe que o desempenho dos controladores
depende das posições iniciais e, com base nos ex-
perimentos efetuados, não podemos afirmar qual a
FAM indicada para esse problema. De fato, desta-
camos nas tabelas 1a) e 1e) o modelo de Mamdani,
nas tabelas 1b), 1c) e 1d) a co-IFAM de Gödel e
na tabela 1f) a FAM de Kosko. Como critério,
consideramos o controlador que apresentou os dois
menores valores em Errox,y , Erroφt

e na distân-
cia percorrida. Nos casos onde nenhum modelo
se enquadrou, usamos como ordem de prioridade
a menor distância percorrida, seguido do menor
Errox,y e, por último, o menor Erroφt

. Ainda as-
sim, note que alguns controladores apresentaram
erros muito próximos.

Conclúımos, entretanto, que a IFAM de Luka-
siewicz não produz um controlador robusto para o
problema BTT. De fato, as trajetórias produzidas
por esse modelo geralmente são longas podendo
até extrapolar as dimensões do pátio.

4 Conclusões

Primeiramente, gostaŕıamos de lembrar que a
IFAM de Lukasiewicz apresentou excelentes resul-
tados em problemas de reconstrução de imagens
(Sussner and Valle, 2006; Valle, 2007). Esse mo-
delo, entretanto, apresentou um comportamento
pouco satisfatório no BTT, com trajetórias lon-
gas e erros de estacionamento grandes. Todavia,
acreditamos que resultados melhores podem ser
obtidos modificando os conjuntos e as regras fuzzy
usadas nesse problema.

As IFAMs duais, por outro lado, apresenta-
ram um desempenho semelhante aos modelos tra-
dicionais de Kosko e de Mamdani. Em particular
a IFAM dual de Gödel obteve, em várias traje-
tórias, um desempenho muito satisfatório. Essa
observação revela que as IFAMs duais representam
uma alternativa atraente aos modelos tradicionais.

No futuro, pretendemos efetuar uma investigação
mais extensa desses modelos em problemas de con-
trole. Em particular, iremos avaliar o desempenho
de outras IFAMs duais, como a co-IFAM baseada
na co-implicação de Goguen, no problema BTT.
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versidade Estadual de Londrina (FAEPE/UEL
01/2009).

Referências

Chung, F. and Lee, T. (1996). On fuzzy associ-
ative memory with multiple-rule storage ca-
pacity, IEEE Transactions on Fuzzy Systems

4(3): 375–384.

De Baets, B. (1997). Fuzzy morphology: A lo-
gical approach, in B. M. Ayyub and M. M.
Gupta (eds), Uncertainty Analysis in Engi-

neering and Science: Fuzzy Logic, Statistics,

and Neural Network Approach, Kluwer Aca-
demic Publishers, Norwell, pp. 53–67.

Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Com-

prehensive Foundation, Prentice Hall, Upper
Saddle River, NJ.

Ibrahim, A. M. (2004). Fuzzy Logica for Embedded

Systems Applications, Elsevier Science, Bur-
lington, MA, USA.

Jantzen, J. (2007). Foundations of Fuzzy Control,
John Wiley & Sons, New York, NY.

Klir, G. J. and Yuan, B. (1995). Fuzzy Sets and

Fuzzy Logic: Theory and Applications, Pren-
tice Hall, Upper Saddle River, NY.

Koga, T., Horio, K. and Yamakawa, T.
(2006). The self-organizing relationship
(SOR) network employing fuzzy inference
based heuristic evaluation, Neural Networks

19(6): 799–811.

Kong, S.-G. and Kosko, B. (1992). Adap-
tive fuzzy systems for backing up a truck-
and-trailer, IEEE Transactions on Neural

Networks 3(2): 211–223.

Kosko, B. (1992). Neural Networks and Fuzzy

Systems: A Dynamical Systems Approach

to Machine Intelligence, Prentice Hall, En-
glewood Cliffs, NJ.

Lee, C. (1990a). Fuzzy logic in control sys-
tems: fuzzy logic controller. i, Systems,

Man and Cybernetics, IEEE Transactions on

20(2): 404–418.

388

XVIII Congresso Brasileiro de Automática  / 12 a 16-setembro-2010, Bonito-MS



M
et

.
d
e

M
a
m

d
a
n
i

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F
A

M
d
e

K
o
sk

o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IF
A

M
d
e

L
u
ka

si
ew

ic
z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

co
-I

F
A

M
d
e

L
u
ka

si
ew

ic
z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

co
-I

F
A

M
d
e

G
ö
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a) Posição inicial: (75, 30, 270o,−40o) b) Posição inicial: (45, 30,−80o, 30o)

Figura 1: Trajetórias produzidas pelos controladores fuzzy baseados em FAMs. Os śımbolos “▽” (verme-
lho) e “2” (azul) representam a trajetória da cabine e da carreta, respectivamente.
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Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.11m 0.15o 106m

FAM de Kosko 0.72m 0.00o 106m
IFAM Lukasiewicz 4.53m 44.48o 130m
co-IFAM de Luk. 0.70m 0.15o 106m
co-IFAM de Gödel 0.29m 0.55o 106m

a) Posição inicial: (20, 30,−80o, 60o).

Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.33m 0.40o 93m
FAM de Kosko 0.83m 0.15o 93m

IFAM Lukasiewicz 4.34m 43.37o 92m
co-IFAM de Luk. 0.32m 2.16o 92m

co-IFAM de Gödel 0.31m 0.04o 93m

b) Posição inicial: (35, 30, 200o,−60o).

Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.87m 0.28o 109m
FAM de Kosko 0.32m 0.01o 108m

IFAM Lukasiewicz 10.04m 6.01o 138m
co-IFAM de Luk. 0.94m 0.46o 107m

co-IFAM de Gödel 0.53m 0.00o 105m

c) Posição inicial: (45, 30,−80o, 30o).

Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.89m 0.76o 82m
FAM de Kosko 0.30m 0.10o 81m

IFAM Lukasiewicz 8.06m 27.10o 123m
co-IFAM de Luk. 0.14m 1.49o 81m

co-IFAM de Gödel 0.31m 1.01o 80m

d) Posição inicial: (55, 30, 160o, 40o).

Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.07m 0.01o 109m

FAM de Kosko 0.39m 0.00o 109m
IFAM Lukasiewicz 8.13m 31.07o 146m
co-IFAM de Luk. 0.59m 1.51o 109m
co-IFAM de Gödel 0.47m 0.01o 109m

e) Posição inicial: (75, 30, 270o,−40o).

Errox,y Erroφt
Dist

Met. de Mamdani 0.66m 0.83o 103m
FAM de Kosko 0.29m 0.48o 102m

IFAM Lukasiewicz 9.88m 7.36o 102m
co-IFAM de Luk. 0.75m 1.71o 103m
co-IFAM de Gödel 0.94m 0.08o 103m

f) Posição inicial: (80, 20, 10o, 60o).

Tabela 1: Distância percorrida e erros de estacionamento produzidos pelos controladores fuzzy.
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