
                                                        

 

 
Εργαστηριακές εφαρμογές QR 28.1: 

        
Εργαστηριακή Εφαρμογή 1: Συγκριτική μελέτη PID και 
Fuzzy ελεκτή για την βέλτιστη επιλογή σε απόκριση 
σύστηματος τρίτης τάξης 

 
 

 
 

 
Εργαστηρική εφαμρογή 1: Συγκριτική μελέτη PID και Fuzzy ελεκτή για την βέλτιστη επιλογή σε 
απόκριση σύστηματος τρίτης τάξης 
 
Στην εργαστηρική εφαρμογή εξετάζουμε τη δυναμική απόκρισης για την υολοποίηση ελεγκτών PID και  
Fuzzy σε ένα σύστημα τρίτης τάξης μέσω προσωμοίωσης του συστήματος στο SIMULINK. Η συνάρτηση 
μεταφοράς του συστήματος για την οποία πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος ελεγκτής είναι: 
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Εργασίες 
1. Σχεδιάζουμε το διαγραμμικό μπλοκ του συστήματος ανοίγοντας το Simulink και επιλέγοντας τη 

βιβλιοθήκη continuous.  
2. Σε αυτή επιλέγουμε και τοποθετούμε μοντέλο transferfunction.  
3. Από τη βιβλιοθήκη Sources επιλέγουμε το μπλοκ step και τέλος από τη βιβλιοθήκη Sinksεπιλέγουμε το 

μπλοκ scope. Συνδέοντας τα επιμέρους δομικά στοιχεία δημιουργούμε το σύστημα ανοικτού βρόχου 
που απεικονίζεται στο Σχήμα 28.1. Το μπλοκ transferfunction το ονομάζουμε  plant, και 
αντιπροσωπεύει την προς έλεγχο εγκατάσταση. 

 

 
 

Σχήμα 28.1: Σύστημα ανοιχτού βρόχου 
 
4. Για να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους κάθε μπλοκ πατάμε διπλό κλικ στο εικονίδιο του. Στο 

παραθυριακό περιβάλλον του εικονιδίου plant (transferfunction) ρυθμίζουμε τους συντελεστές των 
πολυωνύμων αριθμητή και παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς όπως στο Σχήμα 28.2. 



                                                        

 

 
 

Σχήμα  28.2: Παραθυριακό περιβάλλον του εικονιδίου plant και ορισμός παραμέτρων της συνάρτησης 
μεταφοράς.  

 
5. Εκκινούμε την προσομοίωση και όπως παρατηρούμε στον παλμογράφο (scope) (Σχήμα 28.3)  
6. Εξηγήστε την έξοδο του συστήματος σε σχέση με τη βηματική συνάρτηση εισόδου. Θα χαρακτηρίζατε 

το σύστημα ασταθές ή ευσταθές; 
 

 
 

Σχήμα  28.3: Απόκριση συστήματος με είσοδο βηματικής συνάρτησης. 
 

7. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε τους δύο ελεγκτές και προσομοιώνουμε τη συμπεριφορά του συστήματος 
για να επιλέξουμε τον καταλληλότερο ελεγκτή για τη βέλτιστη δυναμική συμπεριφορά του 
συστήματος.  

 
Ελεγκτής PID 
 
8. Εισάγουμε έναν ελεγκτή PID από τη βιβλιοθήκη continuous. 
9. Ρυθμίζουμε όπως στο Σχήμα 28.4 τις παραμέτρους P I D  (αναλογικό, ολοκληρωτικό και διαφορικό 

μέρος) του ελεγκτή στο παραθυριακό περιβάλλον του πατώντας διπλό κλικ επάνω στο εικονίδιο του. 



                                                        

 

 
 

Σχήμα  28.4: Ρύθμιση παραμέτρων PID. 
 
Ελεγκτής Fuzzy 
 
10. Εισάγουμε έναν ελεγκτή Fuzzy από τη βιβλιοθήκη FuzzyLogicToolbox ή πληκτρολογούμε στο 

παράθυρο εντολών (commandwindow) του MATLAB την εντολή fuzblock όπου και θα ανοίξει το 
παράθυρο του FuzzyLogicToolbox. 

 
11. Για την υλοποίηση της ανάλυσης με χρήση της ασαφούς λογικής ακολουθούμε μια σειρά από βήματα 

τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τον καθορισμό των ασαφών συνόλων για κάθε μεταβλητή εισόδου και 
εξόδου όσο και τον ορισμό των γλωσσικών κανόνων ελέγχου. Στο Σχήμα 28.5 παρουσιάζεται ο 
συντάκτης FISEditorτης εργαλειοθήκης Fuzzyγια τον FuzzyController. Για να ανοίξουμε το περιβάλλον 
του πληκτρολογούμε στο παράθυρο εντολών (commandwindow) του MATLAB την εντολή fuzzy. Στη 
συνέχεια από το μενούEdit μπορούμε να προσθέσουμε όσες εισόδους και εξόδους χρειαζόμαστε. 

 

 
 

Σχήμα 28.5: Ο συντάκτης FISEditorτης εργαλειοθήκης Fuzzyγια τον FuzzyController. 



                                                        

 

 
Όπως παρατηρούμε έχουμε, δύο μεταβλητές εισόδου: το σφάλμα (error), και τη μεταβολή του σφάλματος 
(dev-error), και μια μεταβλητή εξόδου, που είναι το σήμα ελέγχου προς το σύστημα. Για κάθε μία 
μεταβλητή καθορίζουμε τα ασαφή σύνολα τα οποία μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως 
τριγωνική, τραπεζοειδής. Στα Σχήματα 28.6, 28.7 και  28.8 παρουσιάζονται τόσο ο συντάκτης FISEditor της 
εργαλειοθήκης Fuzzy για τον FuzzyController όσο και οι ρυθμίσεις για τα ασαφή σύνολα των μεταβλητών 
εισόδου και της μεταβλητής εξόδου. Στα σχήματα αυτά, το σύμβολο Ν σημαίνει Negative, το σύμβολο P 
σημαίνει Positive και το σύμβολο Ζ σημαίνει Zero. 

 

 
 

Σχήμα  28.6: Ασαφή σύνολο της μεταβλητής εισόδου “error”. 
 

 
 

Σχήμα  28.7: Ασαφές σύνολο της μεταβλητής εισόδου “dev-error”. 
 
 



                                                        

 

 
 

Σχήμα 28.8: Ασαφές σύνολο της μεταβλητής εξόδου “output”. 
 

12. Ως μηχανισμός συμπερασμού χρησιμοποιήθηκε η συνεπαγωγή του Mamdami και για την 
αποσαφοποίηση η μέθοδος του κέντρου βάρους μιας και είναι οι πιο δημοφιλείς τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται στην πράξη. Στο Σχήμα  28.9 παρουσιάζονται οι κανόνες ελέγχου σε γλωσσική 
μορφή. 

 
 

Σχήμα  28.9: Οι 4 κανόνες ελέγχου σε γλωσσική μορφή για τον FuzzyController. 
 

13. Για να εκκινήσουμε την προσομοίωση θα πρέπει πρώτα να αποθηκέυσουμε το FISEditor του 
FuzzyController στο WorkspaceMATLAB. Αυτό γίνεται αν επιλέξουμε από το menuFile και τον 
κατάλογο Export την εντολή ToWorkspace, όπως φαίνεται στο Σχήμα 28.10. Επιλέγοντας την εντολή 
ToFile μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο FIS με το όνομα Fuzzy_PID. 

 



                                                        

 

 
 

Σχήμα  28.10: Αποθήκευση  μοντέλου FuzzyController. 
 

14. Με διπλό κλικ επάνο στο εικόνίδιο του FuzzyLogicContoller πληκρτολογούμε στο πεδίο Parameters το 
όνομα του αρχείου FIS που στην περίπτωση μας είναι το Fuzzy_PID όπως φαίνεται στο Σχήμα  28.11. 

 

 
 

Σχήμα 28.11: Ορισμός του μοντέλου σαφής λογικής στο εικονίδιο FuzzyController. 
 
Αποτελέσματα Εξομοίωσης 
 
15. Από τη βιβλιοθήκη continuous επιλέγουμε και τοποθετούμε στο μοντέλο το μπλοκ Derivative, από τη 

βιβλιοθήκη MathOperations το μπλοκ Subtract και τέλος από τη βιβλιοθήκη SignalRouting το μπλοκ 
Mux.  

 
16. Στο μπλοκ scope πληκτρολογούμε από το menu parameters στο πεδίο NumberofAxis τον αριθμό 

2,ώστε να έχουμε δύο εισόδους στον παλμογράφο ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
παρακολούθησης των εξόδων του συστήματος για τη σύγκριση της δράσης των δύο ελεγκτών. 
Συνδέοντας τα επιμέρους δομικά στοιχεία δημιουργούμε το σύστημα κλειστού βρόχου που 
απεικονίζεται στο Σχήμα 28.12.  

 



                                                        

 

 
 

Σχήμα 28.12: Ολοκληρωμένο διαγραμμικό μπλοκ της εργαστηριακής εφαρμογής. 
 

 
 

Σχήμα  28.11: Απόκριση του συστήματος μέσω  fuzzy και PID ελεγκτή. 
 
17. Εκκινούμε την προσομοίωση και παρατηρούμε την επίδραση των δύο ελεγκτών στην απόκριση το 

συστήματος για την βηματική συνάρτηση εισόδου. 
18. Καταγράφουμε τις διαφορές ως προς την απόκριση μεταξύ του ελεγκτή PID και Fuzzy.  
19. Ποιος ελεγκτής επιδρά καλύτερα στο σύστημα;  
20. Τροποποιήστε τις παραμέτρους για τον εκλεκτή PID σύμφωνα με το βήμα 9 και για τον ελεγκτή Fuzzy 

συμφώνα με τα βήματα 12-14.  
21. Ποιες είναι οι τελικές ρυθμίσεις που προτείνεται για την επιλογή καταλληλότερου  ελεγκτή που 

καταλήξατε; 


