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Fuzzy Lg,gi. is,een regeltechniek die voor veel toepossingen kon worden ge.bruikt, Ook inde oondrUriechniekuzt !:lq.Jlgwstemen mosetiit<, módiàoo,óuàiiiÀori*Ëinis oèk.ndReden om hier eens meer - en in ruime"ziÀ - oondochf oon ïe besteden,
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AAlfDRlfYltfGElf @
Dr.ir. W. posl.

Technische Universiteit Eindhoven

In het vorige artikel is de auteur inge_
gaan op_enkele algemene aspecten betrif_
t'ende de Fuzzy Logica èn de Fuzzy
verzamelingen. In dit artikel zal de inlei_
ding over de logische bewerkingen van
.tiuzzy verzamelingen worden voortgezet.
waarna nader zal worden ingegaanóp de
Fuqzy' systemen. Ter afsluiïin-e 

"an 
ait

artikel zullen enkele algemenË toepaJ_
{ngsgebieden van Fuzzy-Systemen wor_
den behandeld.

I.OGISCIIE BEWERKIIGEII
In de Joop der jaren is een groot aantal
methoden ontwikkeld voor de 6epalins van
twee van de elementaire logiscire bàwer_
ldjg"o, namelijk voor de doórsnijding (de'En -_ functie) en voor de vereniginf (Oe'Of -functie.) van Fuzzy verzameUïgJn.'In
oe praKtsche toepassingen za.l vaak een
keuze uit dit scala van mogelijkheden
dienen te w-orden gemaakt. ln aíbeélding Z
wordt ter illustratie voor een klein aarital
methoden het resultaat van deze twéé
elementaire logische bewerkingen weerse_
geven. Deze elemenhire logiíche bewËr_
kingen resulteren in Fuzzy verzamelinsen
waarvan de lidmaatschapswaarden zijn "ge_
legen op de weergegeven oppervlaklieriin
oI op cle eenheidskubus.
. E11jn bij de afbeeldingen 6 lzie hiervoor

deel [, september 1992) en 7 een aantal
opmerkingen te, maken. In de eerste plaats
maken de resulterende hoekpunten bij de
bivalente verzamelingen deel uit uun d.
resutterende oppervlakken van de resulte_
rende Fuzzy verzamelingen bij de overeen_
Komende elementaire logische bewerkingen
(vergelijk aÍbeeldingen 6 en 7). Bovend'Íen
volgt uit afbeelding 7 dat de resulterende
oppervlakken gelegen zijn tussen twee

'_Dr.ir. W. Post is universitair docent aan de
Technische lJniversiteit Eindhoven, Faculteit
d:!, WerlÍtu.i S.bouwku nde, Sect i e A'and rij í e,n
t nootecnniek.
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Afb. 6. Elementaíre logische bewerkingen

grensoppervlakken. Bii de'En'_functie
worde,n , d.e. grens-oppervlakken gegeven
door de Minimum-firnètie en de funitie van
het Drastic-produkt.

9y.,t"?$STr tig .zijn de grensoppervlakken
DU oe ut -runctre gelegen tussen de MaKi_
mum-functle en de functie van de Drastic_
sum. Kennelijk behoort bij elk oppervlak
een oepaatde mate van orzekerheid of van
dubbelzinnigheid. Opvallend is ook de
gemeenschappelijke raaklijn tussen de re_
sulterende oppervlakken ván de minimum_
or En -runctle en de maximum_ of .Of._

!ngt!e: de hoofddiagonaal tussen de punren
(U,U.O) en ( l . l . l )  van de eenheidskubus.
pl.{e^ze-hoofddiagonaal lopen de 'En' en
de 'Of'-functie 

inélkaar over.
In feite zljn deze twee elementaire losi_

sche bewerkingen bivalente (zwartlwit) Ëe_
werkingen. Elementaire Fuzzy logische be_
werkingen vervagen dan ook be"ide biva_
lente bewerkingen, zodat alle mogetijke
oppervlakken binnen de eenheidskuÈus als
resultaat van de bewerkingen kunnen *o._
den gerealiseerd.

De derde elementaire logische bewerking
betreft het complement van een veÍzame-
ling. Hierbij woldt de algemene bewerking
in de vorm van A. = 1 --A op elk element
van -de deelverzameling A tóegepast. Het
resultaat ven deze bewe-rking isïàer op de
gebruikelijke manier weer te eeven'(zie
afbeelding 8). In dit seval iorden de
deelverzamelingen A en- A. tegen elkaar
uitgezet in het X-Y vlak. Het reiultaat van
deze _bewerking geeft de lidmaatschaps-
waarden die op een diagonaal in het srond-
vlak zijn gelegen. Hét betreft hËr de
ljagonaal tussen de punren (0.1.0) en
(1.0.0) in het grondvlak van de een}eidy
ku.!.r19 In feite liggen deze punten op de
snijlijn van de doóisniidine vàn het désbe-
treffende diagonaalvlai< mót het srondvlak
van de eenheidskrubus.

i

IIYDRAUI.ISCHE

doorsnijding

o vereniging

o

op bivalente vezamelingen

ÍUZZY EilINOPIE
Met behulp van de elementaire losische
bewerkingen kan een mate van onzekérheid
of van dubbelzinnigheid worden beschre-
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.,,í HeL is gebruikehjk om de Entropie als
lï,t te eebruiken voor de beschrijving van
ji""iwunótae' in een systeem. Fuzzy Entro-
ii, kan dan worden gebruih voor de
ll-..trriiving van de mate van onzekerheid

in-?n-tytt..t' .Ko:ko [4]-geeft .een for-

ruirring voor de Fuzzy Entropie in de

ïàrm uan de verhouding tuss.en de 
'grootte'

,ii de resulterende verzameling behorende
il'de elementaire logische bewerking 

'En'

;; de 
'grootte' van de resulterende verza-

."tine 
-behorende 

bij de elementaire logi-

i.tt. 6e*etting 
'Of ' Omdat het hier de

f'uzzy Entropie van een verzameling be-

ireft,'worden de elementaire logische be-
werhngen op de verzameling en zrjn com-
olementa.ire verzamelrng ultgevoerd. De
lerootte' ofde (Fuzzy) kardinaliteit van een
vïrzarneling is de som van de lidmaat-
schapswaarden van alle elementen van de
áesbètreffende verzamel ing.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeen-
heid kan de FuzzY EntroPie voor een
verzameling bestaande uit één enkel ele-
ment worden beschouwd. In dat geval
wordt de Entropie zowel betrokken op een
verzameling als op de lidmaatschapswaarde
van een element. In afbeelding 9a worden
de resultaten van de minimum- en de
maximumfunctie van een verzameling A en
de complementaire verzameling A" weerge-
geven als de toegepaste bewerkingen voor
de vereniging en de doorsnijding. De re-
sulterende oppervlakken komen uiteraard
weer overeen met de overeenkomstige op-
pervlakken in afbeelding 7. Als gevolg van
de complementaire verzameling zijn niet
alle punten op deze oppervlakken van
toepassing, de resulterende punten dienen
immers ook te liggen op het diagonale vlak
door de punten (0,1,0), (1,0,0), (1,0,1),
(0,1,1). De resulterende lidmaatschaps-
waarden liggen daarom op de doorsnijdin-
gen van het diagonaalvlak met het resulte-
rende vlak van de vereniging van de
verzameling met zijn complement en met
het resulterende vlak van de doorsnijding
van de verzameling met zijn complement.
De resulterende sniJïjnen iir het diàgonaal-
vlak zijn in aíbeelding 9b weergeven. Voor
een willekeurige verzameling met één ele-
ment, gekarakÍeriseerd door zijn lidmaat-
schapsriaarde. kan dan de Fuziv Entropie
worden bepaaid.

\oo o'o-a"

AÍb.8. Het complement van een Fuzzy verza.
melino
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Doorsnijding (,,EN"'lunctie) Vereniging (,OF'.íunctie)

Drastic.produkl

Als: max (mA, mB) = 1
Dan:m, = min (mo, m6)
Anders: ma = O

Bounded-produkt

mC = max (O,mA + mB.t )

Algebraic.produkl

mC = mA.mB

1 .0

Drastic'som

Als:  min (mA, md = 0
Dan: mo = max (mA, mB)
Anders: ma = 1

1.0

Algebraic.som

mC = mA + mB-mÀ.m8

1 .0

Maximum (Zadeh)

m" = max (ms, ms)

1.0

Minimum (Zadeh)

mc = min (mA, mB)

1.0

AÍb.7. Verschillende methoden voor de elementaiÍe logische bewerkingen op Fuzzy
venamelingen
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AÍb. 9. De Fuzzy EntÍopie (beschreven door minimum'en maximumfunctie)

1 7



Volgens de definitie is de Fuzzy Entropie
dan gelijk aan de verhouding tussen de
resulterende lidmaatschapswaarde van de'En'-functie en de resulterende lidmaat-
schapswaarde van de 'Of-functie: de ver-
houding tussen de korte en de lange pijl in
afbeelding 9b. Voor willekeurige verzame-
lingen met één element kan deze procedure
worden herhaald. Een en ander zal dan
resulteren in het verloop van de Entropie
E(A) als functie van de lidmaatschaps-
waarde, zoals in aÍbeelding 9b is weergeqe-
ven. Uit deze afbeelding-kan wordeí [e-
concludeerd dat de Fuzzv Entropie mini-
maal, dat wil zeggen gehjt aan nul, wordt
bij lidmaatschapswaarden gelijk aan 0 of
aan 1. De hoekpunten, waar de Entropie
minimaal wordt, vertegenwoordigen de bi-
valente 'waarheidswaarden'. Voor de biva-
lente logica zal de Fuzzy Entropie gelijk
aan nul zijn: de mate van onzekerheid is
nul; de dubbelzinnigheid is verdwenen.

Anderzijds wordt de Fuzzy Entropie
maximaal, dat wil zeggen gelijk aan 1, voor
een lidmaatschapswaarde gelijk aan 0.5.
Dit punt komt overeen met het middelpunt
van de eenheidskubus. De mate van onze-
kerheid is hier het grootst, de dubbelzinnig-
heid is hier maximaal. Het middelpunt van
de eenheidskubus is een bijzonder punt,
want hier vloeien de resultaten van de
elementaire logische bewerkingen in elkaar
over. Er is hier geen onderscheid meer te
maken tussen de lidmaatschapswaarden van
het complement van een ver,zameling, de
veremging van een verzameling met zijn
complement en de doorsnijding van een
verzameling met zijn complement. Dit is
het punt op de hoofddiagonaal waar de'En'-functie overgaat in de 'Of-functie.

Merk op dat dit alleen van toepassing is
bij de minimum- en de maximumfunctie als
elementaire logische bewerkingen voor de
doorsnijding en de vereniging van verzame-
lingen. Reden waarom juist aan deze
functies de voorkeur wordt gegeven bij de
keuze van de methoden voor de elementaire
logische bewerkingen. Deze bewerkingen
spelen overigens een belangrijke rol bij het
opstellen van de kennisbasis van hetFuzzy
systeem.

TREKKEil YAT COIICI.USIE
Het laatst te behandelen aspect van de
Iogische bewerkingen betreft de formule-
ring van de implicatie, de methode voor het
trekken van een conclusie. Deze losische
bewerking is de basis van her kenrissys-
teem van het Fuzzy systeem. In deze basis
wordt de relatie tussen de invoer en de
uitvoer, de relatie tussen oorzaak en gevolg
vastgelegd.

In de implicatie is de consequentie, het
logische gevolg of de conclusie, àftrankelijk
van de conditie, de voorwaarde of het
antecedent. In de bivalente losica wordt
deze logische bewerking geformuleerd door
middel van de conditionele propositie:'Als (voorwaarde of antecède;0 A Dan
(conclusie, consequentie) B', ofwel ({ :
>B ) .

In de klassieke logica kan de implicatie
worden beschreven in de vorm van een
combinatie van elementaire losische bewer-
kingen, namelijk:
A : > B : A " ' E n ' B .
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scnapswaarqe van net anteceoent. Het re- len. Het kennissvsteem bestaat daarom uÍ
sultaat kan dan nooit een hogere lidmaat- een aantal paralêl geschakelde associaties
scfap.slg$9. of een grotere _ mate van A, of associàtie- parén (,,U,), waarmee het
zekerheid krijggn dan die van het antece- volledige verband russen àe ingangs- en
dent. Deze methode zal dus een voorzich- uitgangsvariabelen wordt uastgéleg:d. In
tige o-f een pessimistische conclusie opleve- aíbéeláing I I wordt deze strucór ían het
ren_. Merk op dat door deze methode een Fuzzy systeem weergeven. Met behulp van
gedeelte van de Fuzzy informatie verloren de associatie A wordt de ingangsverzame-
8a9!r ling I afgebeeld op de uitgangsvèrzameling

Bij de ProdukÍ-methode worden de lid- U.-
maatschapswaarden van het resultaat be- Een stimulus in de vorm van aaneeboden
paald.uit het produkt van de lidmaatschaps- numerieke ingangswaarden wordí in de
waarden van het antecedent A en de verzamelins ván áe insanssvariabelen ge-
consequentie B: classificeerá en zal daï rËsulteren in àen
mn_: )B(x,.x,) : m^(x,).m"(x,). aantal waarheidswaarden behorende bij de

Het resultaat van deze methóde is een in deelverzamelingen van de ingangsvariábe-
de hoogte geschaalde lidmaatschapsFlgli. len (I). Elke wáarheidswaardË on'getijk aan
voor de consequentie. De oorspronkelijke nul ial worden geassocieerd nÉt waar-
vorrn van de lidmaatschapsfunctie van de heidswaarden behorende bii de verzamelin-
cons_equentie is- hierbij bewaard gebleven. gen van de uitgangsvariabeÍen (U,). hetgeen
In afbeelding 10 wordt het resultaàt van de íordt weergeíen-door het paai (ï,,u,).-els

,5*
I

rmpricatie: $l f;
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AÍb. 10. De Minimum- en de produkt.methode als toepassing van de implicatie 
t  

I  
U'

l , :
I tl(

- . Het. logische resultaat van deze bewer- implicatie met behulp van de Minimum-mg- [ er
king is dat de implicatie alleen dan 'niet thode en de Produkt-methode weers.ueo. I as
waar' 'is als het antecedent A 'waar' is, In het gekozen voorbeeld wordt een van de ï
terwijl de consequentie B 'niet waar' is. In mogelijke regelacties voor het verstellen i ll
alle andere combinaties is de implicatie van het slagvolume van een hydro-pomp | "'waar'. Deze vorm zal dus een opiimisti- afgebeeld. 

' 
I H

sche conclusie kunnen opleveren. I o'

o':"#ïï3*3Ë:iïï"::"ï"5^i:! "ffH Íttzzy syslErEr i ;
Fuzzy implicatie. Slechts enkele methoden Met behulp van de voorgaande beschou- | k,
hiervan_ blijken in de praktijk (van de wingen van de Fuzzyveríamelingen en o. I y,
regeltechnische. toepassini.en) tot bruikbare Fuzíy logicakan nadér worden inlegaan op t q
resultaten te leiden, zie hiervoor bij voor- de Fizzy systemen zelf. De struitiur uá I !
b_eeld Mizumoto [7]. Doorgaans wordt eenFuz2y Systeem is relatief simpel. Het I lt
alleen gebruik gemaakÍ van de Minimum- systeem besáat uit slechts drie ondèrdelen, I t
methode of van de Produkt-methode voor namelijk de verzamelingen voor de in- I d
de,bepaling, van Ftzzy implicatie, met een gangs--en uitgangsvariabe-len en het kennis- | 

al
lichte voorkeur voor de èerst genoemde íystéem. oitwée verzametGèn bértuuo ! u

T.9ttt9d9 _brj. regeltechnische toepassingen. uit een aantal Ftzzy deelveizamelingen I u
Bij de Minimum-methode worden de lid- voor de beschrijving- van de ingangs--en i v
maatschapswaarden van het resultaat (de uitgangsvariabelén. ín het algeméeribevat r Iimplicatié) bepaald uit het minimum van de àeïerzametlnq voor A. uitËánn*à.iuu.- , s
lidmaatschapswaarden van de (deel-)verza- le(n) een kleinér aantal deelv-erzámelinsen ' z
melingen van het antecedent A en de dan.voor de ingangsvariabelen. Vaak isÍet I c
consequentie (conclusie) B: aantal uitgangivariabelen kleiner dan het I u
mn_: >B(x,,x,; : minmo(x,).m"(x,). aantal ingángÀvariabelen. : I

Het resultaat komt dan overeen met het Via heí keinissysteem worden de verza- | n
resultaat van de doorsqijdine van twee melingen van de'ingangsvariabelen afge- I F
fuzTv .velzayelingen in afbeelding 7 Oinls- beeldóp de verzamelingán van de uitganls- 1 !

9nq91). In dat geval wordt het verloop van variabeien. Bepaalde iaarden nan áe in- i I
de lidmaatschapsfunctie van de consequen- gangsvariabelei worden geassocieerd met : ^
tie afgekapt of afgeplat op de lidmaat- 6epáalde waarden van de-uitsantsvariabe- | a
schapswaarde van het antecedent. Het re- len. Het kennissvsteem bestaát dáarom uit

AANDRIJ FTEOHN IEK 1 o (oktober 1 992)



eevolg van de classificatie in de verzame-
f;nqen voor de ingangsvariabelen zal de
flfrrulus simultaan via de parallel gescha-
iolde associaties (I,.U,) worden verwerkt.
ijfae geactiveerde associatie zal met behulp
i21 de resulterende lidmaatschapswaarden
rriidragen aan het totale resultaat van de

iígangsvariabele'-'lï 
de verzameling van de uitgangsvaria-

hele U worden alle geactiveerde associaties
qecombineerd tot de eindresultaten voor de
figangsvariabelen. Het opsplitsen in een
aaital parallelle takken levert een aantal
sÉnvoudig te formuleren associaties op.
Vanwege de parallelle structuur kan elke
associatie als een autonoom element wor-
den beschouwd. In het ontwerpproces kan
xowel het aantal associaties als de inhoud
y6 de associaties worden gewijzigd of

I aangepast,zonder dat de samenhang ver-
| $ooro raalc'
I De samenhang ontstaat immers door het
I combineren van alle geactiveerde associa-
I ties. Door deze modulaire opbouw ontstaat

I er bovendien geen overspraak tussen de

i assoclanes.

I
ÍTODETYRII

Het Ftzzy Systeem vertoont een sterke
overeenkomst met neurale netwerken of het
menselijke brein. Dit betreft met name de
oarallelle structuur en de associaties in het
kennissysteem (of het geheugen). Op basis
van deze overeenkomsten heeft Kosko [4]
de aanduiding Fuzzy Associative Memory
(FAM) voor het associatie-paar (I,,U,) ge-
introduceerd. De kennis van het verband
tussen de ingangs- en uitgangsvariabelen is
dus opgeslagen in een aantal van deze
associaties. Hierbii wordt voor de beschrii-
ving van de relaiies tussen ingangs- en
uitgangsvariabelen geen gebruik gemaak
van een mathematische formulering, bij
voorbeeld op basis van een model. Fuzzy
Systemen ziin evenals neurale netwerkeí
zogenaamde'modelvrije' systemen. Het
causale verband tussen de ingangs- en
uitgangsvariabelen is als 'kennis' opgesla-
gen in de associatie-paren. Bij Fuzzy Syste-
rnen is deze kennis sestructureerd en a
priori aanwezig. Dit iritegenstelling tot de
neurale netwerken waar de kennis verkre-
gen wordt in een leerpràces.

De herkomst van 
- 
de kennis van de

associaties bíj Fuzzy Systemen kan ver-

Aíb. 1 1. De structuuÍ van een Fuzzy systeem
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schillend zijn, bij voorbeeld in de vorm
van:
- kennis van een expert van het systeem
- in een aantal gevallen zal dit de operator
van het systeem-zijn;
- kennis voortkomend uit bestaande mo-
delvormingen en de praktische ervaringen
hiermee in verschillende toepassingen;
- kennis uit experimenten met bestaande
systemen;
- kennis op basis van 'common sense' en
intuïie - dit is gebaseerd op ervaring en/of
het begrip van de fysica en is in feite de
menselijke extrapolatie van alle verzamelde
kennis van systemen in het algemeen of in
het bijzonder;
- idem, maar waarbij met behulp van een'leer'- of adaptief proces de kennis van het
systeem wordt aangepast.

Gezien het voorafgaande is het vaak niet
eenvoudig om een gestructureerd onfwerp-
proces voor Fuzzy Systemen te formuleren.
Kennelijk hangt een en ander af van de
kennis en de ervaring van de ontwerper en
de beschikbaarheid van de resultaten met
soortgelijke of andere toepassingen. Het
leren uit voorbeelden is daarom een belans-
rijk element in het ontwerpproces.

lllYUu.lllG
Nu de algemene structuur van het Fuzzy
Systeem is beschreven, kan er worden
ingegaan op de concrete inlulling van de
diverse onderdelen. De belangrijkste ele-
menten zljn al beschreven bij de hoofd-
sfukken over de Fuzzy Logica en de Fuzzy
verzamelingen. De Fuzzy ingangs- en uit-
gangsverzamelingen en het proces van de
classificatie zijn dus al aan de orde geweest.
Ook de elementen van het kennissvsteem.
bestaande uit de verzameling assóciaties.
zljn al beschreven in de vorm van de
beschouwingen over de implicatie in het
hoofdsfuk 'Trekken van Conclusie'. Het
kennissysteem is in feite opgebouwd uit een
aantal parallel geschakelde implicaties. De
implicaties leveren in essentie een omschre-
ven actie of consequentie als ze worden
geactiveerd door middel van het antecedent
of de voorwaarde. Het kennissysteem is een
database waarbij de 'zoeksleutel' aan alle
elementen gelijktijdig wordt aangeboden.
Alleen dié implicaties waarvan het antece-
dent overeenkomt met deze 'zoeksleutel'

leveren door middel van de biibehorende

consequenties een bijdrage aan de gehele
uitgangsverzameling.
Als de waarden van de ingangsvariabelen
slechts gedeeltelijk overeenkomen met een
antecedent zal de bijbehorende consequen-
tie slechts gedeeltelijk worden geactiveerd.'Waarden 

die niet overeenkomen met het
antecedent zullen de desbetreffende conse-
quentie in het geheel niet activeren. Ge-
ringe afwijkingen in de ingangsvariabelen
zullen dan niet plotseling tot totaal andere
resultaten in de uitgangsvariabelen leiden.
Het systeem kan dus min of meer afwij-
kende patronen herkennen en classificeren.

Uiteindelijk dienen alle consequenties
van de seactiveerde associaties te worden
gecombi-reerd. Deze combinatie komt
overeen met de vereniging van de resulte-
rende deelverzamelingen van de conse-
quentiês. Voor deze logische bewerking
komt vooral de maximum-functie in aan-
merking (zie afb. 7). Deze combinatie van
de afzonderlijke consequenties wordt ook
wel aangeduid met 'Compositional Rule of
Inferences'.

VOORBEETD
In het algemeen zal het antecedent in de
implicatie een samengestelde voorwaarde
zijn. Verschillende ingangsvariabelen (res-
pectievelijk de Ftzzy deelverzamelingen)
worden door middel van losische bewer-
kingen gecombineerd tot éé-n antecedent.
Het antecedent kan dus aftransen van meer-
dere condities. In afbeeldinil2 wordt ter
illustratie een deel van een Fuzzy Systeem
weergegeven. In dit voorbeeld is zoveel
mogelijk de algemene structuur vanFuzzy
Systemen aangegeven. Dit voorbeeld be-
treft een gedeelte van de regeling van het
slagvolume van een hydro-pomp als functie
van de systeemdruk en de verandering van
de systeemdruk. Het antecedent is dus een
samensestelde voorwaarde en bestaat uit de
combiiatie van twee deelverzamelingen
door middel van de 'En'-functie. De twee
ingangsvariabelen zijn in dit geval de druk
p en de verandering van de druk Ap. De
uitgangsvariabele is de grootte van het
slagvolume Zvan de hydro-pomp.

In het aleemeen worden er minimaal twee
ingangsvaáabelen en minimaal één uit-
gangsvariabele toegepast. In het voorbeeld
van afbeelding 12 worden slechts twee van
de associaties van het kennissysteem in
detail getoond. De numerieke waarden van
de beide ingangsvariabelen worden aange-
boden aan alle associaties. Hierbii wordt
tevens de classificatie van de ingangsvaria-
belen uitgevoerd. De numerieke waarden
zullen dan deel uitmaken van één of meer
deelverzamelingen. De combinaties van de
waarden van de ingangsvariabelen zullen
dan enkele associaties van het kennissys-
teem activeren. Voor de losische bewer-
king van de deelverzamelin-gen van deze
twee ingangsvariabelen is, conform Mam-
dani [2], gekozen voor de minimum-functie
voor de 'En'-functie. Het stuksgewijze
minimum van de combinatie levert het
geactiveerde antecedent van de implicatie
op. In afbeelding 12 is dat weergegeven
door de brede pijlen. De bewerking van de
implicatie bestaat uit het toepassen van de
Minimum- of de Produkt-methode op het
geactiveerde antecedent en de bijbehorende
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Aíb.12. Het Fuzzy systeem

consequentie. In dit voorbeeld is gekozen
voor de Minimum-methode. Het resultaat
van deze bewerking is in de middelste
blokken van afbeelding 12 weergegeven. In
het rechter blok worden de geactiveerde
consequenties tenslotte gecombineerd met
behulp van de maximum-functie (de vereni-
ging van de resulterende deelverzamelin-
gen).

fluctuaties in de waarden van de uitgangs-
variabelen. Het systeem is in het algemeen
robuust en kan afhankelijk van de gekozen
verdeline van de lidmaatschaosfuncties aan-
ziedijke"variaties zinvol venryerken.

IOEPASSITGElI
Het algemene schema van de Fuzzy Syste-
men kan als onderdeel voor verschillende
systemen worden toegepast. In elk van deze
toepassingen dienen, afhankelijk van e€n
aantal waarden van de ingangsgrootheden,
bepaalde waarden voor de uitgangsgroothe-
den te worden gegenereerd. Een Fuzzy
Systeem is in staat om dit te realiseren. Een
aantal voorbeelden van de verschillende
toepassingen, die relevant voor hydrauli-
sche aandrijvingen kunnen zijn. is:
- Expertsystemen op basis van Fuzzy
Systemen. Deze toepassing kan zowel van
technische als niet-technische aard zijn.
Ook de omvang van een dergelijk systeem
kan uiteenlopend zijn. Het stellen van een
diagnose of het leveren van optimale instel-
waarden voor de grootheden van een proces
zijn de belangrijkste outputresultaten van
deze systemen. Ontbrekende, onvolledige
en onbetrouwbare informatie leveren voor
deze systemen nauwelijks problemen op.
De praktische toepassingen lopen sterk
uiteen, zoals diagnostiek-systemen op het
medische gebied, systemen voor de weers-
verwachtingen of systemen voor de keuze
van optimale instelwaarden voor regelsys-
temen.
- Patroonherkenning op basis van Ftzzy
systemen. Deze vorm van data-analyse is
ongevoelig voor slecht gedefinieerde en
voor door stoor- of ruissienalen verminlÍe
patronen, respectievelijk íoor grote varia-
ties in de patronen. Dit kan dan resulteren
in systemen waarbij eenvoudige sensoren
kunnen worden toegepast. Praktische toe-
passingen zijn er op het gebied van patroon-
herkenning van beeld of geluid en de
herkenning van schrift.
- Regeltechnische toepassingen met be-

hulp van Fuzzy Systemen. Deze systemen
maken geen gebruik van mathematische
modellen, zodat de toepassingen vooral
liggen op het terrein van de niet-lineaire
respectievelijk de niet-modelleerbare pro-
cessen. Onbetrouwbare en/of onvolledise
informatie levert vaak geen onoverkomé-
lijke problemen op voor deze vorm van de
toepassing. Deze toepassing is overigens de
meest omvangrijke van deFuzzy systemen.

Van de genoemde toepassingen is niet
alleen de regeltechnische toepassing inte-
ressant voor hydraulische aandrijvingen.
Ook de overige kunnen van belang zijn, bij
voorbeeld de expertsystemen voor fouten-
diagnose of voor conditiebewaking. Een
voorbeeld voor de patroonherkenning is het
karakeriseren van lastprocessen ten be-
hoeve van de regeling van het hydraulische
systeem. Een aantal van deze aspecten zal
in het volgende artikel van deze reeks aan
de orde komen.
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DETUZZITICAIIE
De resulterende verzameling(en) van de
uitgangsvariabele(n) is (zijn) in het alge-
meen niet genormaliseerd. Dit is een recht-
$reeks gevolg van de opeenvolgende logi-
sche bewerkinsen. Normalisatie wordt in
de praktijk ecÉter nauwelijks uitgevoerd,
omdat het uiteindelijke resultaat vaak in de
vorm van een eenduidise waarde sewenst
is. Er dient daarom uitáe Fuzzy uitgangs-
verzameling een eenduidige numerieke
waarde te worden eedistilleerd. Deze be-
werking wordt ook iel met 'Defuzzificatie'
aangeduid. Voor de defuzzificatie bestaan
verschillende methoden. Een veel toese-
paste methode is de zwaartepunt-methóde
(Centroïdefuzzification). Hieibii wordt het
zwaartepunt van het oppervlak v-an de fuzzy
ultgangsverzameling bepaald. In dat geval
ts normalisatie van deze verzamelins een
overbodige handeling. Het zwaartépunt
geeft in-feite het ótale effect van de
Sebalanceerde resultaten weer. In afbeel-
otng l2 wordt op deze wijze een eenduidige
waatde voor de srootte vàn het slaevoluÍ;e
van de hydro-Dóp bepaald uit dJresulte-
rende fu izy uiigangsueizameling.

Alhoewei heiFuZzv Svsteem-ook Fuzzv
variabelen kan verweíkeí. worden er dooí-gaans voor de ingangs- en uitgangs-variabe-
!lt, eenduidige 

-wa-arden 
gËkoZen. Door

mrddel van dá classificatie àn de defuzzyfi-
catie komt de transformatie naar en van deruzzy variabelen automatisch tot stand.
...41, g_.uolg van de parallelle structuur
"utten Uucfuêties in de waarden voor deln$angsvariabelen niet leiden tot sterke
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