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Abstract: 
 

Based on feedback linearization, an improved fuzzy adaptive controller has been developed 
for undefined nonlinear systems. Two major results are presented in this article. The first one 
is the strategy in designing the controller to avoid the singularity problem that usually appears 
in indirect control methods based on neural or fuzzy approximation. The second one is the 
enhancement of the controller, which enables the control system to operate smoothly under the 
effects of nonlinearity input. The stability of the control system with nonlinear control input in 
the adaptive feedback linearization control based on fuzzy logic has been proved by means of 
Lyapunov’s theory of stability. Illustrative examples are employed to testify to outstanding 
features of the proposed control approach.    
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Tóm tắt: 
 
 
Dựa trên nền hồi tiếp tuyến tính hóa, chúng tôi phát triển bộ điều khiển mờ thích nghi cho đối 
tượng phi tuyến không xác định. Có hai kết quả chính trong bài báo này. Kết quả thứ nhất là 
chiến lược trong thiết kế bộ điều khiển nhằm tránh qua vấn đề suy biến thường xuất hiện trong 
các giải pháp điều khiển gián tiếp dựa trên xấp xỉ nơron hoặc xấp xỉ mờ. Kết quả thứ hai là 
tính năng tăng cường của bộ điều khiển cho phép hệ thống điều khiển hoạt động trơn tru dưới 
tác động của tín hiệu điều khiển phi tuyến. Tính ổn định của hệ thống điều khiển với tín hiệu 
điều khiển phi tuyến trong giải pháp điều khiển thích nghi hồi tiếp tuyến tính hóa dựa trên 
logic mờ được chúng tôi chứng minh dùng lý thuyết ổn định Lyapunov. Ví dụ minh họa được 
sử dụng để minh chứng cho các tính năng vượt trội của giải pháp điều khiển đề ra.         
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