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Fuzzy Logic is een regeltechniek die voor veel toepossingen kon worden gebruikt, Ook in
de oondrijftechniek zijn dergelijke systemen mogelijk moor doorover is nog weinig bekend,

Reden om hier eens meer - en in ruime zin - oondocht oon te besteden,
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bij de regeltechnische toepassing vanFuzzy
Systemen. Sommige negatieve effecten ko-
men echter door het karaker van het Fuzzy
Systeem wat minder scherp tot uitdrukking.

Aftankelijk van de inzet van Fuzzy
Systemen in een regelkring zal de bereke-
ning op basis van het kennissysteem in
'Real-Time', dat wil zeggen binnen de
discrete tijdstap van de digitale regeling,
dienen te worden uitgevoerd. Snelle proces-
sen zullen daarom zware eisen stellen ten
aanzien van de omvans van de berekenin-
gen en de toe te passe-n processor met de
bijbehorende periferie.

ÍUZZY REGETSYSTETE]I
Het kennissysteem, zoals bijvoorbeeld in
het derde deel bij de expertsystemen be-
schreven is, kan uitstekend worden toege-
past voor het genereren van de regeltechni-
sche receptuur in een regelkring. In het
Fuzzy Systeem wordt hierbij geen gebruik
gemaakÍ van een mathematische beschrij-
ving van het proces. Dit is een belangrijk
voordeel indien een mathematische for-
mulering niet of slechts gedeeltelijk kan
worden opgezet. Met name is dit bij
niet-lineaire systemen van doorslaggevende
betekenis.

De toepassing van lineaire modellen voor
een werkelijk proces is overigens vaak
gebaseerd op een min of meer toelaatbaar
geachte benadering (modelvorming) van
het werkelijke proces. Het toepassen van
lineaire mathematische modellen kan dan
resulteren in afwijkingen bij het regelen van
het daadwerkelijke proces. Het opstellen
van geschilde modellen en het bepalen van
bruikbare parameters zijn daarom belang-
rijke onderdelen in het ontwerpproces van
een regelaar.

Uiteraard kan ook een Fuzzv Svsteem
niet functioneren zonder de bêschikbare
kennis van het svsteem. maar deze kennis
behoeft alleen maar in de vorm van de
relaties tussen de in- en uitgangssignalen
aanwezig te zijn. Aan de beschrijving van

Na de inleiding in de eerste twee artikelen
over Fuzzy Systemen zijn in het derde
artikel over dit onderwerp enkele aspec-
ten van de praktische realisatie van
Fuzzy Systemen aan de orde gesteld. In
het derde artikel zijn hovendien enkele
toepassingsmogelijkheden in hydrauli-
sche (en pneumatische) aandrijvingen
beschreven, te weten expertsystemen en
patroonherkenning op basis van Fuzzy
Systemen. In het vierde artikel van deze
reeks zal de auteur nader ingaan op een
derde toepassingsmogelijkheid, namelijk
de regeltechnische toepassingen van
Fuzzy Systemen in hydraulische en pneu-
matische aandrijvingen.

Voordat er nader wordt ingegaan op de
regeltechnische toepassingen in de hydrau-
lische en pneumatische aandrijvingen, zal
een algemene opzet van de regeltechnische
toepassing van Fuzzy Systemen worden
beschreven. Een aantal regeltechnische
aspecten zullen hierbij aan de orde worden
sesteld.- 

In het derde atikel is al aangegeven dat
Fuzzy Systemen op basis van digitale
technieken (hard- en/of software) worden
gerealiseerd. De implicatie hiervan is dat de
regeltechnische toepassingen van Fuzzy
Systemen dan ook tot categorie van de
digitale regelingen zal behoren. Aspecten,
zoals omzetting van signalen (Analoog-Di-
gitaal en Digitaal-Analoog), de tijd-discrete
bewerking van de signalen of de mogelijk-
heden voor het realiseren van comolexe
regelstrategieën spelen dan ook bij de
regeltechnische toepassing van Fuzzy Sys-
temen een rol.

De algemene voor- en nadelen van digi-
tale regelingen ten opzichte van een analoge
uitvoering zijn daarom deels van toepassing

- Dr.ir. W. Post is universitair docent aan de
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit
der Wèrktuigbouwkunde, Sectie Aandrijf- en
Tribotechníek.
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deze relaties worden geen speciale eisen
gesteld. Globale kennis, bijvoorbeeld in de
vorm van linguïstische beschrijvingen, is
daarom bruikbaar.

ÍUZZY REGETAAR
Fuzzy Systemen zijn op verschillende ma-
nieren in gesloten regelkringen toe te pas-
sen. Dit betreft dan zowel nog te ontwerpen
regelkringen als bestaande regelkringen.
Uit het scala van mogelijkheden worden
twee mogelijkheden voor de toepassing van
Fuzzy Systemen beschouwd. De eerste
mogelijkheid is het toepassen van een
Fuzzy Systeem als de regelaar in een
regelkring. Bij deze toepassing is de con-
ventionele regelaar vervangen door een
Fuzzy Systeem. De receptuur voor de
regeling is hierbij opgeslagen in de kennis-
basis van het Fuzzv Svsteem.

De tweede mogeiijkÍreid betreft de bepa-
ling van de regelparameters door middel
van een Fuzzy Systeem in een adaptieve
regeling. In de adaptieve regeling wordt
dan een conventionele (digitale) regelaar
toegepast. In afbeelding l6 zijn beide
mogelijkheden voor de regeltechnische toe-
passing van Fuzzy Systemen schematisch
weergegeven. Alleen op de eerste toepas-
sing van Fuzzy Systemen, namelijk als de
regelaar in een regelkring, zal hier nader
worden ingegaan.

De meest elementaire vorm. van een
Fuzzy regelaar is het systeem met één
ingang en één uitgang (SISO: Single Input
and Single Output systeem). In afbeelding
17 wordt de algemene structuur van deze
regeling weergegeven. Zoals uit deze af-
beelding is op te maken. heeft de regelaar in
feite twee ingangen, doch de tweede ingang
wordt via differentiatie uit de eerste ingang
afgeleid. Het signaal voor de eerste ingang
is het foutsignaal, dat wil zeggen de afwij-
king resulterend uit de vergelijking van de
gewenste en de gerealiseerde uitgangs-
waarde. Het signaal voor de tweede of de
fictieve ingang komt dan overeen met de
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verandering van het foutsignaal, respectie-
veliik met de afwijkingssnelheid. De veran-
dering van het foutsignaal is hierbij ,een
noodiakelijk signaal voor het vaststellen
van de regelacties in de Fuzzy Regelaar.
Hiermee kan worden nagegaan wat het
effect van de voorafgaande regelactie is: Is
de afwijking gereduceerd? Respectievelij k:
Hoe snél wórdt de afwrjking gereduceerd?
De verandering van de afwijking behoeft in
een Fuzzy Regelaar niet via een meting te
worden bepaald. De eerste orde benadering
van de waarde van dit signaal uit de
bepaling van het verschil van de afwijking
op tweè opeenvolgende (discrete) trldstip-
oèn en heftiidsverschil (de waarde van de
discrete tiiditap of de sample-tijd) russen
deze twee tiidstippen zal in veel gevallen
voldoen.

In de digitale realisatie van de Fuzzy
Regelaar @árd- of software) kan de waarde
vai de afwrjkingssnelheid dus rechtstreeks
uit de opeenvolgende waarden van de
afwijking (of het foutsignaal) worden.be-
oaalá. Het aantal sensoren kan op deze
wijze worden gereduceerd, zodat een

Fuzzy Regelaar met een minimale omvang
aan meettechnische middelen kan worden
serealiseerd.- 

In de meeste sevallen zal de differentiatie
van meetsignalen tot ruisproblemen kunnen
leiden. In het proces van de Fuzzificatie en
de daaropvolgende processen zullen de
effecten van mogeiijke ruis echter tot een
minimale omvang worden gereduceerd.

Het aantal in- en uitgangen is overigens
niet beperkt tot de minimale omvang van de
voorgestelded regelaar (SISO systeem). De
grootte van de regelbasis in het Fu17y
Systeem zal echter nogal toenemen bij
toename van het aantal ingangen en/of
uitgangen (Multiple Input and Multiple
Output systeem).
Uitbreiding in deze vorm kan dan tot
problemen leiden met de verwerkingssnel-
heid. Het is daarom vaak verstandiger om
de gehele regeling op te splitsen in afzon-
derlijke eenvoudige regelkringen in de
vorm van een kaskadeschakeling. Het op-
zetten van de regelbasis wordt door deze
aanpak bovendien eenvoudiger en overzich-
teliik.

STRUCTUUR
De structuur van de Fuzzy Regelaar is
sebaseerd op de algemene structuur van een
Fuzzy Sysieem. 

-zie 
afbeelding 18. De

Ftzzy regelaar bestaat daarom uit de drie
elementaire blokken:
- de Fuzzificatie;
- de Impiicatie of de regelbasis; en
- de Defuzzificatie.

Met behulp van de Fuzzy deelveÍzame-
lingen worden de beide ingangswaarden
tafíi ikine en afwiikingssnelheid) geclassi-
ficeeid eíworden áe bfibehorende waarden
van de lidmaatschapsfuncties gegenereerd.
Na de Fuzzificatie worden de beide ingan-
sen secombineerd op basis van de Fuzzy
óoorínijding (de 'En'-functie) tot de antece-
denten voor de Implicatie. In het blok van
de reselbasis of de Implicatie worden de
gecoríbineerde ingangen (de antecedenten'
l,) geassocieerd met de uitgang (de conse-
quáties U,). Bepaalde combinaties van
ingangswaarden zullen een aantal antece-
de-nt/ónsequentie-paren (1,.U,; activeren'
De resulterende waarden van de verschil-
lende consequenties (de gemodificeerde
lidmaatschapsfuncties voor de uitgang)
worden weér gecombineerd via de Fuzzy
vereniging (de 'Of'-functie) en in het.blok
Defuziifióatie omgezet in een eenduidige
waarde voor het uitgangssignaal.

Er bestaan verschillende mogelijkheden
voor de realisatie van de Fuzzy doorsnij-
ding, de Fuzzy vereniging en de Implicatie,
zie biivoorbeeld deel 2 van deze reeks van
artikelen. Voor de realisatie van een Fuzzy
Regelaar wordt echter vaak gebruik ge-
maák van de 'min-max'-methode (Zadeh-
logica), in een enkel geval wordt de 'pro-

dukt'-methode toegePast.
De eisen ten aanzien van de snelheid van

het verwerken van de berekeningen kunnen
in een aantal toepassingen van invloed zrjn
op de keuze van de toe te passen qrethode
en/ofhet aantal en de vorm van de lidmaat-
schapsfuncties. Eenvoudige vormen voor
de lidmaatschapsfuncties, zoals de drie-
hoeksvormige 

-en 
de trapeziumvormige

functies, worden daarom met voorkeur
toegepast. Om dezelfde redenen wordt in de
Deiuizif icatie vaak de'zwaartepunt'-me-
thode (Centroïd Defuzzification) toegepast.

Alhoewel in verschillende publikaties
suggesties worden gegeven voor het aantal
lidmaatschapsfuncties en de verdeling hier-
van over het bereik van de in- en uitgangs-
grootheden, zal voor elke regeltechnische
applicatie nagegaan dienen te worden wat
dè-meest geschike combinaties zijn. Omdat
hierbij de mate van overlapping,van de
lidmaátschapsfuncties mede een rol speelt,
is het aantal variaties zeer uitgebreid.

O]ITWERP REGETBASIS
Het ontwerp van de regelbasis of de
Implicatie kan op verschillende manleren
woiden uitgevoerd. Voor het ontwerp is het
noodzakelijk dat kennis over het te regelen
proces beschikbaar is of gegenereerd kan
worden in de vorm van relaties tussen de
waarden van de in- en uitgangsgrootheden:
de associatieparen I,,U,. In deel twee van
deze reeks zijn hiervoor een aantal moge-
liikheden aanseqeven.
Kort sameneávát kan deze kennis op de
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AÍb.17. Regelsysieem op basis van een Fuzzy regelaar

AÍb. 18. De structuur van een Fuzzy Regelaar
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volgende wijze verkregen worden.
Bij bestaande processen of systemen kan

deze informatie al aanwezig zijn, bijvoor-
beeld in de (linguïstische) vorm van kennis
bij de operator. Soms kan uit bestaande
globale (en/of onvolledige) modelvormin-
gen, ofbenaderingen hiervan, de benodigde
kennis voor de relaties tussen de waarden
van de in- en uitgangsgrootheden worden
afgeleid. Een derde mogelijkheid is het
verkrijgen van deze kennis door middel van
experimenten met het te regelen proces,
bijvoorbeeld door middel van de bestude-
ring van de reactie van het proces bij
aanstoting door stapvormige of andere ver-
storingen. Deze aanpak is echter niet voor
alle processen geschikt.

Uit diverse publikaties is op te maken dat
een aantal processen met behulp van enkele
goed gekozen associatieparen onder con-
trole krrnnen worden gebracht. Er mag
waarschijnlijk enige robuustheid van Fuzzy
Systemen worden verwacht.

Op basis van deze, zij het soms onvolle-
dige, informatie kan doorgaans het proto-
type voor de regelbasis van de Fuzzy
Regelaar worden ontworpen. In een proces
van herhaalde iteratie dient het prototype
van de reeelbasis verder te worden verbe-
terd tot eàn definitieve versie.

Methoden voor een gestructureerd ont-
werpproces voor de regelbasis van een
Fuzzy Regelaar zijn feitelijk nauwelijks
aanwezig. Kennis en ervaring van de ont-
werper van de regeling en/of de beschik-
baarheid van resultaten met soortgelijke
toepassingen spelen doorgaans een grote rol
bij het ontwerpproces. Gewoonlijk zal de
regelbasis ook weer met behulp van 'Trial-

and-Error'gemodificeerd en afgestemd die-
nen te worden op het te regelen proces.
Vaak zal deze methode op het werkelijke
proces uitgevoerd dienen te worden. Soms
kan de modificatie van de regelbasis ook op
basis van simulaties worden uitsevoerd. In
dat geval dienen er echter globa-Íe beschrij-
vingen van het te regelen proces beschik-
baar te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van
mathematische modellen, empirische rela-
ties en karakÍeristieken, enz.

Hulpmiddelen kunnen bij dit ontwerppro-
ces (de iteratieve modificatie) van nut zijn,
bijvoorbeeld het gebruik van het fasevlak,
zie [10] en [20]. In het fasevlak wordt het
verloop van de waarde van de uitgang als
functie van de waarden van de twee insan-
gen (voor de afwijking en de afwijkiigs-
snelheid) in de vorm van een vlak weerge-
geven. Het effect van het gedrag van heite
regelen proces (de reactie) kan op dit
fasevlak worden weergegeven. Stapvor-
mige of andere vormen voor een verstoring
zullen uiteindelijk resulteren in een be-
paalde trajectorie op het fasevlak. Deze
trajectorie geeft dan de reactie van het
geregelde proces weer. Uit het verloop van
de trajectorie zijn grootheden als de stijg-
tijd, het over- of onderschot of het uitdem-
pen van de trilling te bepalen.

Wijzigingen in de regelbasis, dat wil
zeggen in de associatieparen, zullen leiden
tot wijzigingen van de vorm van het
fasevlak. Op deze manier kan hei lokale
verloop van de trajectorie en daarmee het
lokale verloop van het regelgedrag worden
beïnvloed. Uit de bestuderins van deze
effecten zijn dan aanknopingsfunten voor

Aíb. 19. Hydraul ische posit ieregel ing met een Fuzzy Regelaar

de benodigde modificaties te bepalen.
Als alle deelontwerpen (Fuzzificatie en

de regelbasis) gereed zijn, kunnen alle
onderdelen worden samengevoegd met als
eindresultaat het ontwerp van de Fuzzy
Regelaar. Omdat het gehele effect van alle
regelacties met behulp van de regelbasis
beschreven zijn, kunnen de numerieke
waarden voor de uitgang al worden be-
paald. De gehele regelaar kan dan in de
vorm van een zoektabel worden opgesla-
gen. Hierbij vormen de numerieke waarden
van de ingangen van de regelaar de ingang
van de zoeklabel en bepalen op deze wijze
de vereiste numerieke waarde van de uit-
gang. Tussenliggende waarden kunnen met
behulp van interpolatie worden bepaald.

De eerste generatie van de Fuzzy Rege-
laars met relatief langzame micro-processo-
ren waren op deze wijze gerealiseerd. Voor
het regelen van zeer snelle processen blijft
deze aanpak een goed alternatief. Indien de
duur van de berekening voor het resultaat
van een regelactie bij een bepaald proces
niet kritisch is, kan ook voor 'On-Line'-

verwerking worden gekozen. In dat geval
kunnen de numerieke waarden voor de
uitgang direct en correct (niet via interpola-
tie) worden berekend.

ÏOEPASSITG ITI IIYDRAUTIEN
Eil PTEUTATIEK
De regeltechnische toepassingen van Fuzzy
Systemen worden met name met succes
toegepast op niet-lineaire processen. De
regelingen op basis van deze systemen zijn
immers gebaseerd op de combinaties van
(associaties tussen) de ingangs- en uitgangs-
waarden en niet op het tussenliggende
(mathematisch te beschrijven) model. Het
gedrag van de regelaar rond elk willekeurig
momentaan instelpunt is door het Fuzzy
Systeem in de regelaar volledig beschreven
en op voorhand bekend. Of het proces al
dan niet l ineair is. speelt dan geen rol meer.
De regelaars op basis van Fttzzy Systemen
kunnen daarom met succes oo de niet-line-
aire processen in hvdraulisché en oneumati-
sche- aandrijvingen worden toegèpast. De

posrtre

resulterende stuursignalen van de Fuzzy
Regelaar worden toegevoerd aan de regel-
componenten in het hydraulische of pneu-
matisch systeem. Deze componenten trans-
formeren de elektrische informatie in een
hydraulische informatie.

REGETCOTPO]IElITE]I
De groep van de hydraulische regelcompo-
nenten kan ruwweg gekarakteriseerd wor-
den door twee categorieën. De eerste cate-
gorie betreft de regelcomponenten met een
zogenaamde'interne' terugkoppeling voor
het regelen van de hydraulische grootheden
druk en volumestroom. De gebruikelijke
terugkoppelingen zijn meestal hydro-me-
chanisch van aard. Moderne uitvoeringen
van deze categorie regelcomponenten kun-
nen met behulp van een proportionele
sturing op variabele waarden van de te
regelen grootheid worden ingesteld. Deze
mogelijkheid is doorgaans een toevoeging
aan de desbetreffende component, waarbij
de sturing en de regeling gescheiden blij-
ven. Deze comDonenten ziin in deze vorm
niet geschikt or in..n eleictronische rege-
ling te worden opgenomen. Er bestaan
weliswaar ook elekÍronisch geregelde uit-
voeringen, doch het betreft hier dan een
regelkring voor de positie van de schuif of
de klep in de regelcomponent en niet de
regeling van de te regelen hydraulische
grootheid druk of volumestroom. Ook deze
uitvoeringen zijn dus in feite gestuurde
proportionele regelcomponenten.

De tweede categorie betreft de regelcom-
ponenten met een zogenaamde 'externe'

terugkoppeling voor het regelen van me-
chanische grootheden, zoals bijvoorbeeld
de (hoek-)positie, de (hoek-)snelheid of de
kracht (of het draaimoment). Deze compo-
nenten worden daarom altiid in combinatie
mel een enersieomzener ftvdro-cilinder of
hydro-motorf toegepast. De gebruikelijke
terugkoppelingen zijn doorgaans elektrisch
van aard. Het betreft hier de elektro-hy-
draulische servoschuiven en de proportio-
nele stuurschuiven voor de continue rege-
ling. Deze regelingen kunnen bovendien op

^ ^ N l n a l  l t r T t r ^ l J t \ l l t r l {  {  / i a n r r a r i  í Q Q ? \
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basis van digitale technieken gerealiseerd
worden. In dat geval wordt de volume-
stroom Èeregeld door digitale ('on-off')
Heppen. De regeling van de te regelen
srootheid is hierbij in de meeste gevallen
Ëebaseerd op een elektronische regeling.
beze componenten zijn daarom geschilt
om opgenomen te_wor0en ln een regellng
op basrs van een Fuzzy Systeem.

POSIIIEREGETI]ICET
In de vorige alinea is al aangegeven dat de
aard van de regeling in een hydraulische of
pneumatische aandrijving uiteenlopend kan
2iin. Een belangrijke categorie hieruit is de
pósitieregeling in een aantal verschillende
uitvoeringen. Deze categorie omvat niet
alleen de lineaire (translerende) hydrauli-
sche assen, maar ook de roterende aandrij-
vins met begrensde draaihoek en de lineaire
hvd"raulisché verstelmechanismen van de
energieomzetters met een variabel slagvo-
lume (variabele pompen en motoren). De
eerste twee genoemde uitvoeringen betref-
fen de directe mechanische aandrijving, de
laatst genoemde uitvoering betreft de rege-
ling van de overbrengverhouding van de
hydraulische overbrenging.
Merk op dat in alle gevallen de gewenste
positie ontstaat uit de integratie van de
geleverde volumestroom. Het toevoegen
van een energleoÍnzetter ln een posltlerege-
ling zal dus resulteren in het toevoegen van
een" integrator in het systeem

Regeltechnisch gezien levert dit een ver-
velende consequentie op, omdat de stabili-
teit van de regeling in gevaar komt indien er
additionele integrerende acties in de regel-
kring worden opgenomen. Anderzijds zal
men vaak pogen om de stationaire restfout
in de positie te verkleinen met behulp van
een integrerende actie in de regeling. Er
dient dan een comDromis tussen stabiliteit
en nauwkeurisheid-te worden sezocht.

Gelet op heï omvangrijke toe-passingsge-
bied zullen hier vooral de positieregelingen
in hydraulische en pneumatische aandrij-
vingen beschouwd worden (zie afb. l9).

lIIEI.IITEARITEIIET
Als gevolg van de pralctische realisatie van
de verschillende transformaties in de ver-
schillende domeinen (elektrisch, fluïdisch
en mechanisch) in de hydraulische regel-
componenten ontstaan er een aantal niet-li-
neariteiten in deze componenten. Boven-
dten zullen enkele mechanische sroothe-
den. zoals bijvoorbeeld de versc-hillende
soorten wrijving, een aandeel hebben in het
aantal en het soort nietlineariteiten. Het
ontwerp en de realisatie van hydraulische of
pneumatische positieregelingen levert
oaarom een aantal regeltechnische proble-
lnel op. Enkele van deze niet- lineariteiten
ln de verschillende componenten in het te
regelen proces komen kort aan bod.
. In de'regelcomponenten 1de elektro-hy-
draulische ieruosóhuif en de proportionele
stuurschuifl kunnen de volgende nietlinea-
rtterten onderscheiden worden:
- niet-lineair verband tussen stuurspan-
ning of stuurstroom en verplaatsing uan de
schuif en hysterese in dit verbandf
- de geometrische overlapping van de
stuurkanten;
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- het nietlineaire verband tussen drukver-
schil en volumestroom.

Een aantal van deze effecten tracht de
fabrikant zo goed mogelijk met behulp van
fabricagetechnieken of elektronische com-
pensaties te reduceren. De reductie van
deze effecten is daarom kostprijsverhogend
en kan in een aantal neveneffecten resulte-
ren (temperatuur- en drukaftankelijk
nulpunt, verhoogde lekstroom en eisen ten
aaruien van reinheid van het medium).

In de hydrocilinder spelen de drukaftran-
kelijke compressibiliteit en de positie-af-
hankehjke óapaciteit van de oliekolommen
een belangrijke rol. Daarnaast kunnen de
niet-lineaire wrijvingseffecten van de af-
dichtingen een rol spelen, vooral bij lage
schuifsnelheden.

In het mechanische deel kunnen nietline-
aire elasticiteiten en eveneens nietlineaire
wrijvingskrachten een rol spelen.

Het modelleren en het bepalen van de
benodigde parameters van een translerende
hydraulische positieregeling levert gezien
de bovengenoemde effecten nogal wat pro-
blemen op. Bovendien zijn de parameters
vaak ook nog aftrankelijk van de bedrijfs-
omstandigheden. Reden waarom er vaak
vereenvoudigingen in de modelvorming
aangebracht dienen te worden, zoals linea-
risaties rond een bedrijfspunt of rond ver-
schillende bedrijfspunten.

De regeltechnische capaciteiten van de
translerende positieregeling zijn daarmee
niet ten volle benut. Alleen door het
toepassen van hogere regelconcepten, zoals
meervoudige terugkoppelingen, toestands-
regelingen of adaptieve regelingen, zijn
betere regeltechnische prestaties te realise-
ren. Het ontwerp van deze regelingen is
echter een specialistische activiteit, terwijl
de pralcische realisatie met grote reken-
technische investeringen gepaard gaat.
Voor veel industriële toepassingen zijn deze
regelconcepten nog te kostbaar. Het toepas-
sen van Fuzzy Regelingen kan dan uitkomst
bieden voor deze categorie van regelingen.

GEREATISEERDE ÏOEPASSITGE]I
Gelet op de algemene problematiek van
regelingen in hydraulische en pneumatische
aandrijvingen zijn er verschillende onder-
zoeken verricht naar de toepassingsmoge-
lijkheden van Ftzzy Systemen in hydrauli-
sche en pneumatische systemen. Over de
resultaten van deze onderzoeken zijn een
aantal publikaties verschenen, zie [0] t/m
[15] en [19]. Deze onderzoeken omvatten
verschillende aspecten van de mogelijke
toepassingen. Hierbij zijn de toepassingen
van Fuzzy Systemen in de regelingen van
zowel hydraulische als van pneumatische
aandrijvingen onderzocht.

Koskinen en Virvalo [15], alsmede Chen
en Shih [2] hebben de toepassing van een
Fuzzy Regelaar in een hydraulische aan-
drijving onderzocht. De toegepaste Fuzzy
Systemen zijn hierbij vergeleken met klas-
sieke PlD-regelingen en hogere regelcon-
cepten, zoals toestandsregelaars. In alle
gevallen was de Fuzzy regeling vergeltjk-
baar of beter.

Hwang e.a. [19] deden een dergelijk
onderzoek bij een pneumatisch servo sys-
teem. De Fuzzy Regeling is hierbij niet
vergeleken met andere regelconcepten. De

prestaties van het systeem bleken uitstekend
te zijn, met. name de robuustheid tegen
parametervarlatles.

Klein [3] en [14] heeft de toepassing van
eenFuzzy Systeem in de adaptieve regeling
van een pneumatische aandrijving onder-
zocht. Met dit systeem zijn de verschillende
regelparameters snel te bepalen.

Tenslotte hebben Matsui e.a. [l] het
Fuzzy Systeem toegepast als een onderdeel
in een 'lerende' positieregeling. Hiermee
werden uitstekende prestaties gerealiseerd.

In het algemeen werden bij deze onder-
zoeken de opmerking gemaak dat het
Fuzzy Systeem een zeer flexibel systeem
bleek te ziin en dat fouten en onzekerheden
in parametêrs nauwelijks invloed hadden op
het eindresultaat. Uit de verschillende ma-
nieren waarop Fuzzy Systemen werden
ingezet bij de diverse regelingen blijkt dat
deze inzet zeer veelzíjdrg kan zijn.

SATETYATÏIlIG
In deze reeks van artikelen is aan de hand
van enkele algemene theorieën de algemene
opzet van Fuzzy Systemen beschreven.
Uitgaande van enkele bestaande toepa!-
singsmogelijkheden zijn de verschillende
toepassingsmogelijkheden in hydraulische
en pneumatische aandrijvingen aan de orde
gesteld. Er kan geconstateeid worden dat er
vooral belangstelling bestaat voor de regel-
technische toepassingen van Fuzzy Syste-
men. Publikaties over dit onderwerp geven
aan dat Fuzzy Systemen bruikbaar zijn voor
deze toepassingen. Flexibiliteit, eenvoud en
robuustheid tegen parametervariaties zijn
de belangrijkste positieve eigenschappen
van deze methode. Een nadeel is echter het
ontbreken van voldoende ontwerpgereed-
schap voor deze regelingen. Het ontwerp
zal doorgaans op basis van 'Trial-and-

Error' gerealiseerd dienen te worden. Het
is te verwachten dat Fuzzy Systemen met
name in de industriële regeltechnische toe-
passingen goed toepasbaar kan zijn.
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