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

Reden om hier eens meer - en in ruime zin - oondocht oon te béstedeÁ,
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IOEPAS SI TGSTOGEU'KII EDE]I
De mogelijkheden voor de toepassing van
Fuzzy Systemen blijven niet beperkt tot min
of meer technische systemen: integendeel,
het is een universeel systeem. Dat wil dus
zeg9en dat er ook potentiële mogelijkheden
op het terrein van de alfa-wetenschappen en
de toepassingen daarvan aanwezig iijn.

De sterke zijde van een Fuzzy Systeem
komt vooral tot uiting bij de toepassingen
van het regelen van nietJineaire systemen
en bij niet of onvolledig mathematisch te
modelleren systemen, alsmede in de toepas-
singen van de verwerking van onvolledige
en/of onbetrouwbare gegevens. De moge-
lijkheden voor het realiseren van adaptiève
of 'lerende' regelsystemen zijn tevens een
belangrijk pluspunt. Bovendien blijken
Fuzzy Systemen zeeÍ robuust te zlin. Deze
eigenschappen zijn belangrijk genoêg om in
een reeks artikelen aandacht te schenken
aan de mogelijke toepassingen van Fuzzy
Systemen in hydraulische aandrijvingen.

In deze artikelen zal een aantal asoecten
betreffende het vakgebied van Fuzzy Syste-
men aan de orde worden eesteld. Er dient
hier al een (beperkte) keuie uit de diverse
onderdelen te worden gemaakt, omdat deze
discipline reeds zeer omvangrijk geworden
is. In de eerste twee artikelen zal daarom
aandacht worden geschonken aan de alge-
mene opbouw van éen Fuzzy Systeem eride
belangrijkste toepassingsgebieden. In de
daarop volgende artikelen zal nader worden
ingegaan op enkele toepassingen in hydrau-
lische aandrijvingen. Alhoewel deze toe-
passingen het hoofdonderwerp zullen zijn,
zal ook kort worden ingegaan op de moge-
ldke toepassingen brj de pneumatische aan-
oruvlngen.

GESCIIIEDETIS
Fuzzy systemen zijn, alhoewel ze nog niet
zo heel lang geleden zijn geintroduceerd,
niet nieuw. De wortels van de ontwikkeling
van deze systemen zijn te vinden in de jarei

Fuzzy Systemen zijn gebaseerd op de
toepassing van Fuzzy Logica. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een classifi-
catie in de vorm van deelverzamelingen
als onderdelen van een totale verzame-
ling, waarop de continu meerwaardige
logica wordt toegepast. Structurele ken-
nis in de vorm van vastgelegde relaties
tussen bepaalde waarden van de ingangs-
en uitgangsvariabelen wordt in een pa-
rallelle vorm opgeslagen in een kennis-
systeem. In een parallel proces activeren
de waarden van de ingangsvariabelen
bepaalde delen van het kennissysteem,
waardoor waarden voor de uitvoer wor-
den gegenereerd. Deze Fuzzy Systemen
zijn een basis voor allerlei toepassingen.

De toepassingen van Fuzzy Systemen zijn
de afgelopen twee jaren in toenemende
mate in de belangstelling komen te staan,
getuige de grote stroom van publikaties
hierover. Met name wordt er verwezen
naar de successen van de regeltechnische
toepassingen vanFuzzy Systeóen in Japan.
Het aantal toepassingen van deze systemen
in industriële processen, maar ook in con-
sumentengoederen zijn omvangrijk gewor-
den. De Éuccessen óp deze telrréinèn ziin
niet onopgemerkt gebieven en hebben gerê-
sulteerd in een groeiende belangstelling
voor dit onderwerp in de westerse wereld.
Het vakgebied van de Fuzzy Systemen
wordt kennelijk steeds meer serieus geno-
men, gezien het groot aantal onderzoe-k- en
ontwikkelingsactiviteiten wereldwijd. Dit
betreft zowel de ontwikkelins van sbfl.ware
op basis van Fuzzy Systámen. als de
ontwikkeling van hardware in de vorm van
speciale Fuzzy-processoren. De prakische
introductie van Fuzzy Systemen in Europa
verloopt echter nog langzaam.

rondom 1920 (o.a. L. Lukasiewicz en
anderen) in de vorm van de ontwikkeling
van de 3-waardige logica. gevolgd door dè
discrete meerwaardise loeica.

Een belangrijke dóorbráak ontstond pas
na 1960. De Amerikaanse hoosleraar Lotfi
A. Zadeh [. geboren in lrán. gaf een
enonne impuls aan de verdere ontwikkeline
van deze <iiscipline. Dit resulteerde echtei
niet in een snelle praklische introductie van
Fuzzy Systemen. Integendeel, het vakge-
bied werd lange tijd niet of nauwelijks
serieus genomen, mede als gevolg van de
naamgeving zoals die door Zadeh werd
geïntroduceerd. De snelle ontwikkeling van
de digitale techniek, gebaseerd op de bi-
naire logica, stond deze introductie mede in
de weg. Merkwaardigerwijs blijkt dat de
ontwikkeling van de digitale computers
mede mogelijk is gemaakt door de ontwik-
keling en de toepassing van 3-waardige
logische elementen (Tri-state logic), dus
een vorm van meerwaardige logica.

In het midden van de jaren zeventtg
kwam de ontwikkeling in een sneller vaar-
water. In die tijd zrln de eerste toepassingen
in regelsystemen, mede door het werk van
Mamdani l2l. tot ontwikkeling gekomen.
Dit resulteerde in een succesvolle indus-
triële Deense toepassing in de vorm van de
Fuzzy regeling van een roterende cemento-
ven. Ondanks de resultaten van het onder-
zoek van enkele Europese onderzoekers
nam de belangstelling voor Fuzzy Systemen
in Europa en in de Verenigde Staten
nauwelijks toe.

In Japan werden de Ftzzy Systemen'
mede als gevolg van deze eerste successen
op het regeltechnische gebied. wel serieus
genomen. Voortvarend werd de verdere
ontwikkeling van deze discipline ter hand
genomen. Dit heeft niet alleen geleid tot een
grote voorsprong op de kennis van dlt
vakgebied, maar ook in een grote toename
in het aantal van de praktische toepassingen
hiervan in industriële Drocessen en in de
sfeer van consumentengoederen. Een wille-
*"":: 
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' Dr.ir. W. Post is universitair docent aan de
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit
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| -Frtty regeling in de aandrijving van de

| n,,roo van de stad Sendai (sinds 1987). Dit
I Lsulteerde in een vergroting van het com-
I iirrt Uij het optrekken en.het.remmen, in e91

n)'ffittr"r"ling 
van installaties voor

airconditioning. Dit resulteerde in een ver-
beFÍing van het energieverbruik en van het
comfort (het handhaven van de tempera-
ruur);
-Flzzy regelingen in videocamera's, on-
der andere voor het regelen van diverse
functies, met name voor het reduceren van
de bewegingsonscherPte;
-Fuzzy regeling van liften, resulterend in
een reductie van wachttijden;
- Fuzzy regelingen in de automobieltech-
niek, o.a. in cruise-control en de regeling
van automatische transmissies ;
-Fuzzy regelingen in huishoudehjke ap-
paratuur, o.a. wasmachines en stofzuigers.
Dit resulteerde in een eenvoudige bedie-
ning, terwijl er een betere afstemming op

lIAATGEYIIIG
Alhoewel de termen 'Fuzzy' en'Fuzzy-Lo-
gic' veelvuldig worden gehanteerd, is er in
de meeste gevallen sprake van Fuzzy Syste-
men. De introductie van de aanduiding
'Fuzzy' door professor Zadeh moet echter
als een ongelukkige keuze worden be-
schouwd. Een aantal Nederlandse beteke-
nissen van de uitdrukking 'Fuzzy' is: war-
ríg, vang, onscherp, onduidelijk of níet te
onderscheiden Deze aanduidine kan nau-
welijks als uitnodigend voor heí toepassen
van deze methode worden beschouwd.

In het Nederlandse taalgebied wordt dit
vakgebied vaak aangeduid met de uitdruk-
king vage logica. Deze aanduiding sluit
echter niet goed aan bij de internationaal
gehanteerde aanduiding van'Fuzzy Logic'.
Deze ontwikkeling moet daarom als betreu-
renswaardig worden beschouwd. In alle
gevallen is uit de naamgeving niet goed op
te maken wat in feite de inhoud van het
vaksebied is of zou kunnen ziin.

ln- tegenstelling tot de suggéstie van de
naamgeving is de gehanteerde logica niet
vaag. Integendeel, de logica in dit systeem
dient juist goed kwantificeerbaar te zijn.

classificeren, rubriceren of het kwalificeren
van de deeleigenschappen van een groot-
heid speelt hierbij een belangrijke rol. Elke
deeleigenschap vormt een deelverzameling
binnen de totale verzameling. De keuze van
het aantal en de grootte van de deelverza-
melingen is probleemgebonden en vormt
een belangrijk onderdeel in het ontwerppro-
ces van een Ftzzy Systeem.

De deelverzamelingen worden doorgaans
aangeduid met behulp van algemene ofvan
linguïstische labels. Uiteindelijk dienen de
deeleigenschappen kwantitatief, dat wil
zegger' numeriek, te worden bepaald. Het
gehele bereik van een grootheid, lopend
van de minimale tot en met de maximale
waarde, dient dus te worden ondergebracht
in een aantal deelverzamelingen. Elk punt
in het bereik van de grootheid is als element
in tenminste één van de deelverzamelingen
ondergebracht. Deze punten in het bereik
van de grootheid kunnen bovendien element
ziin van méér dan een deelverzamelingen.

be totale verzameling. bestaande uit-alle
deelverzamelingen, omvat dus alle punten
of elementen van de srootheid: het eehele
bereik van de numeri*eke waarden van de
grootheid is door de deelverzamelingen
beschreven. De aard van de grootheden of
de variabelen is aftrankelijk van het pro-
bleem, voorbeelden voor de hydraulische
aandrijvingen zijn: de positie, de (hoek)-
snelheid, de druk, het ingestelde slagvo-
lume enzovoort.

Lingui'stische labels
De linguïstische labels geven in feite een
algemene omschrijving van de gemiddelde
waarde, de mediaan of de specifieke
waarde van de waarden behorende bij de
deelverzamelingen. In het voorbeeld van de
hydraulische aandrijving zouden aan de
deelverzamelingen voor de grootheid druk
bijvoorbeeld de volgende labels kunnen
worden toegekend: druk - 'laag', 'middel-

matig', 'hoog' en 'zeer hoog'.
In afbeelding 1 wordt een onderverdeling

van een aantal deelverzamelingen van een
grootheid getoond. In dit geval heeft er een
min of meer symmetrische verdeling rond
de numerieke waarde x : 0 van de groot-
heid plaatsgevonden. De eigenschap ricft-
rlng is hierbij ondergebracht in de vorm van
het teken van de numerieke waarde van de
eigenschap grootte van de grootheid. Dat is
de reden waarom de linsuïstische labels
omschrijvingen van beidà eigenschappen
bevatten. Bovendien kan worden opge-
merlrt dat de grootte, respectievelijk het
aantal elementen, van de deelverzamelin-
gen verschillend is. Tevens zijn de deelver-
zamelingen overlappend.

Het is een gebruikelijke notatie om voor
de labels de Engelstalige afkortingen te
gebruiken. De gehanteerde labels zijn dan
bijvoorbeeld: 'N:ul': Zero (Z), 'Klein, maar
positief': Positive Small (PS) of 'Groot,

doch negatief': Negative Big (NB). Omdat
de elementen en de deelverzamelingen
gesorteerd zijn (naar grootte van de nume-
rieke waarden). zal dit bii voorbeeld re-
sulteren in de aanduiding vàn de reeks van
deelverzamelingen door: NB, NM, NS, Z,
PS, PM, PB (zie ook afb. l).

Door de introductie van de deelvetzame-
lingen ontstaat er een aantal vrii te kiezen
paiameters voor de beschrijving van een

nd,
verbetêring.in de handhaving van het rij-
schema en ln energteoesparlng;
- Fuzzy regeling van waterzuiverings-in-
sallaties. resulterend in een verbetering
van de kwaliteit en van het handhaven van
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AÍb.1.  Classi í icat ie van deeleigenschappen van een grootheid

PositieÍ
positieÍ groot

s
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de processen bereikt werd door automati-
sche aanpassing van de diverse deelproces-
sen (op basis van de detectie van de mate
van vervuiling, aard der stoffen enz.).
* De regelteihnische toepassingen van
f'uzzv Svstemen vormen echter maar een
deel van de toepassingsmogelijkheden. On-
clanks de enorme toename in het onderzoek
(vooral in Japan en China) is het vakgebied
nog verre van afgerond. Belangrijke onder-
oelen van deze discipline zijn nog niet of
pas onvolledie ontwikkeld. De totale ont-
wikkeling is eihter al zo ver gevorderd dat
een gedeelte van de mogelijke toepassingen
Kan worden serealiseerd. Veel van de
onderzoeken trébUen betrekking op de ont-
wikkeling van deelgebieden vaí hèt vakge-
bied. Ee-n vrij volïedig overzicht uan 

-de

regeltechnische toepassingen wordt bij-
voorbeeld gegeven door Lee l3l. Tot dus-
ver is er slelh-ts een klein aantal seneralise-
rende beschouwinsen over dit 

-vakeebied

verschenen. Een uiízondering hierop-vormt
net werk van Kosko [4], waarin niet alleenqe samenhang van de diverse deeleebieden
wordt beschréven, maar ook de reÍatie met
verwante disciplines (zoals biivoorbeeld
neurale netwerlien) woidt aangegeuen.

Dat is vooral noodzakelijk omdat de ge-
bruille methoden numeriek van aard zijn;
en vage aanduidingen zijn niet of nauwe-
liiks zinvol numeriek te verwerken.-In 

feite gaat het hier dus niet over vage
logica, maar - in tegenstelling tot de
klassieke binaire (of 2-waardige, respectie-
velijk zwartlwit) logica - over continue
(meerwaardige) logica. De uitdrukking
'Ftzzy' is echter al zo ingeburgerd, dat een
naamsverandering nauwelijks uitvoerbaar
lijk. Het gebruik van de Engelstalige
aanduiding verdient in dit verband echter de
voorkeur en zal als zodanig ook in deze
reeks van artikelen worden sehanteerd.

ÍuzzY rocril
Na deze algemene inleidende beschouwin-
gen zal nader worden ingegaan op het
essentiële onderdeel van Fuzzy systemen:
de Fuzzy Logica, waaraan twee wezenlijke
kenmerken verbonden zijn.

Het eerste kenmerk is het gebruík van
verzamelingen en van deelverzamelingen
voor de beschrijving van grootheden.
Grootheden kunnen hierbij zowel de in-
gangs- als de uitgangsvariabelen zijn. Het

I
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grootheid, bij voorbeeld:
- aantal deelverzamelingen;
- grootte van de deelverzamelingen;
- de mate van overlapping.

Deze keuzevrijheid heeft uiteraard ook
een consequentie: er moet gekozen wor-
den. Deze vorÍn van beschrijving heeft in
het algemeen niet zoveel zin in combinatie
met de gebruikelijke bivalente logica, ech-
ter wel in combinatie met een alsemene
vorm van logica.

Algemene logica
Het tweede kenmerk betreft de gehanteerde
algemene logica. Sinds de door*Aristoteles
geïntroduceerde binaire of tweewaardige
l-ogica. respectievelijk klassieke logica. 

-is

deze vorm van logica algemeen toegepast in
de wetenschap. In de klassieke logica zijn
slechts twee, elkaar uitsluitende, discrete
aanduidingen gedefinieerd in de vorm van
de volgende combinaties: waarlniet waar,
jalnee, truelfalse, highllow of I 10.

Ondanks de universele toepassing van de
klassieke logica, vertoont deze bivalente
logica enige tekortkomingen. Twee vormen
van deze tekortkominsen zullen nader wor-
den toegelicht. De ee-rste vorm betreft het
probleem van de classificatie: behoort een
bepaald element wel of niet tot een bepaalde
(deel)verzameling. In afbeelding 2 wordt de'waarheidswaarde' van een element. beho-
rende bij de deelverzameling met het label'A' van het gehele getal A, weergegeven.
De hoofdverzameling van elementen die
geclassificeerd dienen te worden omvat in
het algemeen een aantal of alle reële
getallen x. Deze getallen worden immers
uit observatie, of via metingen verkregen.
Strikt genomen is echter alleen het gehele
getal A een element van de verzameling A.
In de pra}tische toepassing zullen echter
alle reële getallen groter of gelijk aan A-0.5
en kleiner dan A+0.5 voor deze classifica-
tie in aanmerking komen. Met behulp van
een bewerking zal uit deze selectiê van
reële getallen de reeks van gehele getallen,
behorende tot de deelverzameline met het
label 'A', worden bepaald.

De bewerking die hier wordt gehanteerd
is het mechanisme van het afronden. Het
discriminerende karaker van de bivalente
logica komt hier duidelijk tot uitdrukking.
Een kleine (infinitesimale) afwijking rond
de grenswaarde van de selectie (x : A-0.5
of x = A*0.5) zal resulteren in een plotse-
linge of scherpe discontinuë overgang van
de uitspraak vaí waar naar niet waar, of
omgekeerd. De beantwoording van de
vraág of een bepaald element weI of niet tot
een bepaalde deelverzameling behoort, kan
voor sommige elementen tot verschillende
resultaten leiden als gevolg van een mi-
nuscule afwijking, van ruis of van een
verstoring. Het is duidelijk dat dit effect in
werkelijkheid vaak niet in deze vorm aan-
wezig is. Zo zal een heuvel niet plotseling
tot de deelverzamelins bersen behoren als
er een zandkorrel op hét hoógste punt wordt
gelegd. De overgangen zijn in werkelijk-
heid continu en vaak zeer geleidelijk.

Meerwaardige logica
De tweede vorm betreft een aantal pro-
bleemstellingen waarin als eindresultaat
beide logische grootheden 'waar' en 'niet
waar' gelijktijdig optreden. Deze klasse van
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A-0.5 A+0.5

X +

AÍb.2. ClassiÍicatie met behulp van de biva.
lente logica

problemen, aangeduid als paradoxen, komt
vaak voor in de filosofische wetenschap-
pen. Ondanks de strikte hantering uan àe
Iogische regels komt men dan toch tot een
dubbelzinnige uitspraak.

Op basis van deze tekortkomingen zal
men toch moeten concluderen dat de biva-
lente logica geen universeel toepasbare
logica is. Dit heeft, zoals in de inleiding al
is aangegeven, geleid tot de ontwikkeling
van andere vorÍnen van logica (Lukasie-
wicz, Godel, Black e.a.), zoals de 3-waar-
dige logica, de discrete (eindige) meer-
waardige logica (met n > 3) en tenslotte
tot de continue (meerwaardige) logica.
Fuzzy logica maak gebruik van de laatst
genoemde vorm: de continue logica.

De continue logica omvat niet alleen de
twee extreme 'waarheidswaarden' van de
bivalente logica (1 en 0), maar ook het
gehele tussenliggende gebied in de vorm
van een continue functie. De continue
logica levert dan het gehele spectrum van
grijswaarden tussen zwart en wit, in tegen-
stelling tot de klassieke 2-waardige logica
waarin alleen een van de twee aanduidineen
zwart of wit is toegestaan. De verticale ai in
afbeelding 2, waarop de 'waarheidswaarde'
in de vorm van twee gehele getallen staat
afgebeeld, wordt getransformeerd tot een
as voor reële getallen, waarop elke tussen-
liggende waarde tussen 1 en 0 (beide
inclusief kan worden afgebeeld. Omdat de
uitdrukking'waarheidswaarde' hierop niet
meer van toepassing kan zijn. heeft piofes-
sor Zadeh de aanduiding lidmaatschaps-
waarde ingevoerd. Hiermee wordt in feite
aangegeven hoeveel waarde men hecht aan
de uitkomst van de vraag of een bepaald
element lid is - deel uitmaakt - van een
bepaalde (deel)verzameling. Een lidmaat-
schapswaarde gelijk aan I komt overeen
met de aanduiding 'volwaardig' lid van de
verzameling en een lidmaatschapswaarde
gelijk aan 0 komt overeen met dè aandui-
ding 'geen' lid of element van de verzame-
ling. Tussenliggende waarden duiden dus
op een mate van dubbelzinnigheid: de mate
van onzekerheid of een bepaald element lid
is van deze verzameling. Het element
vertoont dus eigenschappen die slechts
gedeeltelijk overeenkomen met de bij de
verzameling behorende eigenschappen (of
de karakteristieke eigenschappen van de
verzameling) Afbeelding 3 toont de toepas-
sing van Fuzzy logica op hetzelfde voor-
beeld als van afbeelding 2. De discontinuë,
scherpe overgangen hebben plaatsgemaakl
voor een continue functie. Alleen het ele-
ment met de exacte waarde x : A is een

A+0 .5
X *

Aíb.3. ClassiÍ icat ie met behulp van de conti .
nue logica

volledig element van de verzameling. Alle
andere waarden van x zijn slechts ten dele
lid of element van de verzameling.

Bepaling lidmaatschapswaarde
Het bepalen van een geschikte lidmaar
schapsfunctie, respectievelijk de keuze
hiervan, is een belangrijk onderdeel in de
Fuzzy logica. In feite is dit onderdeel van
de theorie nog in ontwikkeling. Een ge-
deelte van het'gereedschap'voor de gemo-
tiveerde bepaling van een lidmaatschaps-
functie is hus 

-noe 
niet gereed. In 

'de

praktische toepassirig vormt-dit echrer geen
onoverkomelijk probleem. Op basis van
vooral pragmatische standpunten zijn er
enkele algemene vormen voor de lidmaat-
schapsfunctie ontstaan. De belangrijkste
vormen zijn: de 'klok'-vormige (afbeeiding
3) en de stuksgewijs lineaire functies.

Tot de laatst genoemde categorie behoren
de veel toegepaste driehoekvormige en
trapeziumvormige lidmaatschapsfuncties.
De voorkeur voor deze twee vormen wordt
veroorzaak door de relatieve eenvoud van
de mathematische bewerkingen op deze
vormen van lidmaatschansfuncties in een
Fuzzy Systeem

In het algemeen dienen aan de lidmaat-
schapsfuncties verschillende eisen te woÍ-
den gesteld; een behandeling hiervan valt
echter buiten het bestek van dit artikel.

Met behulp van de continue logica zijn de
genoemde tekortkomingen op te lossen.
Door de continue lidmaatschapsfunctie zijn
de scherpe discontinuë overgangen in de'waarheidswaarden' 

seëlimineerd. In het
geval van de paradoxlen zal de toepassing
van continue losica leiden tot een oplosbare
vergelijking, letterlijk resulterend in halve
waarheden, overeenkomend met lidmaat-
schapswaarden exact gelijk aan 0.5. Uit het
voorgaande blijkt dat de continue logica,
zoals die wordt toegepast in de Fuzzy
logica, een universele vorm van logica ts.
De klassieke bivalente logica is immers een
onderdeel, een deelverzameling, van de
continue logica. Anders geformuleerd: de
bivalente lóeica is een ieductie van de
continue log-íca tot het eenvoudigste nog
zinvolle logische systeem.

JUZZY VERZATEI.ITGEII
Fuzzy verzamelingen ontstaan uit de com-
binatie van de continue logica en de toepas-
sing van deelverzamelinlen voor de be-
schiijving van een groothàd of variabele.In
afbeelding 4 wordt het eerder gegeven
voorbeeld voor de beschrijving van de
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"Íootheid 
druk in de vorm van vier fuzzy

f;sátverzametingen. gegeven. In dit ge-val
iiin er verschillende trapeziumvormige lid-

mïatschapsfuncties toegepast. De keuze
.,,n de vormen van de lldmaatscnaps-

nrn.ti.s. het aantal deelverzamelingen- en
i" mut. van overlapping zijn in het alge-
;;en toepassings- of probleemgebonden'
ii.t eeUruitetlké aantal deelverzamelingen
in páttisctre toepassingen ligt meestal tus-
*.ri Z en 7. De gebruikelijke mate van

áverlapping tussen de 25% en 100%.
" 

Oo àêzeTerzamelingen kunnen uiteraard
de eebruikelijke (elementaire) logische en
rekànkundige of mathematische bewer-
kingen *oráen uitgevoerd. Bovendien is de
àntíitt eting van 

-de 
evenbeelden van de

losische bewerkingen in een Fuzzy-vorm al
veï gevorderd.

Dé Fuzzy logische bewerkingen vormen.
samen met de bewerkingen van de ftzzy
mathematica, een onderdeel van de alge-
mene Fuzzy-theorie (zie bij voorbeeld Klir
l5l). Behandeling hiervan valt echter buiten
Èet bestek van dit artikel.

Enkele aspecten van de logische bewer-
kinsen en de elementaire logische bewer-
kinÁen dienen voor de begripsvorming in
besóhouwing te worden genomen. Tot de
groep van de elementaire logische bewer-
[ingèn uan verzamelingen behoren:
- áe doorsnijding van verzamelingen: de
'En'-functie;
- de vereniging van verzamelingen: de
'Of'-functie;
- het complement van een verzameling:
de 'Niet'-functie.

Als gevolg van de continue logica (met
name de continue lidmaatschapsfuncties)
zijn niet alle elementaire logische bewer-
kingen eenduidig vastgelegd of voorge-
schieven. Toepassing van continue logica
levert dus een vrijheidsgraad op in de keuze
van de methode voor de bewerking. Uiter-

zeel
laag middel hoog noogt

mo 1.0

0.5

100 200 300
P Íbarl -

twee deelverzamelingen (A en B) in het
X-Y vlak weer te geven. Op deZ-as kan het
resultaat (C) van de bewerking op deze
twee deelverzamelingen worden weergege-
ven (zie afb. 5). Het resultaat van de
mogelijke combinaties van de twee deelver-
zamelingen kan dan worden weergegeven
binnen ofop de zijvlakken van de eenheids-
kubus. In hèt groridvlak van deze eenheids-
kubus (in het X-Y vlak) is dan elke
mogelijke combinatie van de elementen van
de twee deelverzamelingen weer te geve!.
Het erondvlak van de kubus omvat dus alle
com6inaties van de elementen van beide
verzamelingen. Merk op dat op deze wtjze
ook de bivalente verzamelingen, gekarakte-
riseerd door de twee 'waarheidswaarden' 0
en 1, kunnen worden weergegeven. De
vlakken reduceren in dat geval tot hoekpun-
ten, waarbij op elke afzonderlijke ribbe
slechts een vanïe hoekpunten gedefinieerd
kan ziin. Dit laatste is een gevolg van het
elkaaiuitsluiten van de waarheidswaarden
in de bivalente logica.

In afbeelding 6- wordt ter illustratie het
resultaat van twee van de elementaire
logische bewerkingen weergegeven'.-Het
beireft hier de doorsnijding (de 'En'-

functie) en de vereniging tde 
'Of'-functie)

van twee bivalente deelverzamelingen. Het
resultaat van deze bewerkingen is een
aantal punten die gelegen zijn op de hoeken
van de eenheidskubus.
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aard dienen de bewerkingen aan bepaalde
eisen te voldoen. Deze eisen ziin vastgelegd
in een klasse van noÍÍnen, zoals de zoge-
naamde T-norm (Triangular Norm) voor de
doorsnijding (En-functie) van verzamelin-
gen en het complement hiervan in de vorm
van de Co-T-norm (Complementair Trian-
gular Norm) voor de vereniging (Of-
functie) van verzamelingen. Op deze eisen
en normen zal hier niet nader worden

AÍb. 4. Deelverzamelingen voor de classiÍ icat ie
van de druk

ingegaan. Voor een uitgebreide behande-
ling hiervan wordt verwezen naar bij voor-
beeld Tilly [6].

YISUATISATIE
Voordat op enkele voorbeelden van de
diverse methoden voor de bepaling van
logische bewerkingen kan worden inge-
gaàn, dient de toegepaste methode voor de
visualisatie van Fuzzy verzamelingen te
worden toegelicht. Het gelijktijdig afbeel-
den van mèerdere Fuzzy verzamelingen
levert een probleem op, omdat zowel ele-
menten als lidmaatschapswaarden afge-
beeld dienen te worden. Een beperkende
voorwaarde is dat het geheel ten hoogste in
een 3-dimensionale aÍbeelding kan worden
weergegeven. Doorgaans wordt het continu
verloop van de lidmaatschapswaarde weer-
gegevén in het X-Y vlak alífunctie van het
bereik van de waarden van de elementen.
Maar met deze afbeeldingen zijn echter
geen combinaties met verschillende Fuzzy
verzamelingen weer te geven.

De elementen van de deelverzamelingen
worden echter voldoende gekarakÍeriseerd
door de lidmaatschapswaarden, omdat
hierin in feite de informatie is opgeslagen.
Dat is de reden waarom de 2-dimensionale
afbeelding van de lidmaatschapsfunctie kan
worden eèreduceerd tot een l-dimensionale
afbeeldiis door de waarden van de lidmaat-
schapsfunltie eenvoudigweg op de Y-as- te
proiécteren. Alle lidmaatschapswaarden
iiili aan ondersebracht in het interval
tuisen de waarde-n 0 en I op deze lijn. Elke
lidmaatschapswaarde zal tenminste geen
element en ten hoogste twee elementen
vertegenwoordigen. Op deze wijze zijn er

doorsnijding

o

C = A f l B

AÍb.6.  Elementaire logische bewerkingen op bivalente verzamel ingen

vereniging

o

Aíb.5. Eenheidskubus voor het aÍbeelden van
bewerkingen op Fuzzy.verzamelingen

AANDRIJFTECHN I EK I (septembeÍ 1992))2t -L

C = A U B
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