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1 Inleiding 

Fuzzy logic (ned: vage logica) is geïntroduceerd in 1965 door Zadeh [li] en is met name in 

Japan uitgewerkt. Daar wordt fuzzy logic op grote schaal toegepast in consumenten elektronika 

en meet- en regelapparaten. Europa en Amerika hebben op dit gebied een achterstand. 

Fuzzy logic onderscheidt zich van de gewone logica doordat er niet gewerkt wordt met 

proposities die 'waar of niet waar' zijn maar met proposities die ten dele waar en ten dele onwaar 

kunnen zijn. 

Dit sluit goed aan bij de denkwijze van de mens. Mensen zijn in staat om op basis van ervaring 

ingewikkelde problemen op te lossen zoals bijv. het besturen van een auto. Dit doen ze niet op 

basis van exacte metingen maar met behulp van fuzzy (vage, wollige) informatie. 

In dit verslag komt een fuzzy programma, geschreven door Jos Banens, ter sprake. Het is gebruikt 

tijdens de scholierenmanifestatie. Vierde klas VWO-ers hebben met behulp van dit programma 

een omgekeerde slinger gestabiliseerd. Dit hebben ze niet gedaan op basis van een mathematische 

model maar louter op basis van inzicht, intuïtie en ervaring. 

Dit impliceert dat fuzzy control een oplossing kan bieden als het gaat om processen waarvoor 

geen mathematisch model voor handen is of die te ingewikkeld zijn om op conventionele wijze 

te regelen. 

Na een inleiding in fuzzy logic laat dit verslag onder andere zien dat deze fuzzy regelaar als een. 

PD-regelaar werkt en wat de invloed van de lidmaatschapsfunkties (vorm, aantal) en het aantal 

regels op deze fuzzy regelaar is. Ook zullen enige (goede) resultaten, die met dit programma 
behaald zijn, getoond worden. 
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2 Fuzzy logic theorie 

2.1 Wat betekent fuzzy? 

De term fuzzy is afkomstig van het engelse woord 'fuzz', dat dons of pluis betekent. 
Omschrijvingen van het woord fuzzy zouden kunnen zijn: vaag, onduidelijk, wollig, nevelig, 
wazig enz. 

De term "fuzzy set" oftewel vage verzameling (in tegenstelling tot scherp begrensde verzameling) 
is door Zadeh geintroduceerd in 1965. 

2.2 Vage verzamelingen versus scherp begrensde verzamelingen 

In de conventionele logica wordt gebruik gemaakt van scherp begrensde verzamelingen (crisp 
sets), waarbij een element òf helemaal òf helemaal niet tot een verzameling behoort. Dit betekent 
dat iets alleen 'waar' of 'onwaar' kan zijn of binair 'O' of '1' oplevert. 

Voor een element x uit een universum U en verzameling A geldt voor de karakteristieke funktie 
pA(x) van A: 

1 als X E A  
O als x$A 

In het dagelijks leven kan deze opdeling problemen opleveren. We werken namelijk vaak met 
linguïstische variabelen die zich onderscheiden van numerieke variabelen door het feit dat hun 
waarde geen getal is maar een woord of omschrijving die in de omgangstaal gebruikt wordt. 
Omdat woorden over het algemeen niet scherp gedefinieerd kunnen worden (bijv. snel, arm, jong 
enz.) kunnen we niet goed voldoen als wij alleen gewone verzamelingen tot onze beschikking 
hebben. Vage verzamelingen of fuzzy sets zijn hier wel geschikt voor omdat de grenzen vaag 
zijn. 
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Dit betekent dat een element niet alleen helemaal of helemaal niet, maar ook gedeeltelijk, met 
een lidmaatschapsgraad tussen O en 1, tot een verzameling kan behoren. 

pA(X)E<O,l] als X E A  { pA(X)=o  als XBA 

Als voorbeeld beschouwen we het begrip middelbare leeftijd. Stel dat wij van mening zijn dat 
middelbare leeftijd ongeveer 45 jaar is en dat iemand van 20 of 60 jaar echt niet van middelbare 
leeftijd is. Als we de scherpe grens bij 35 jaar leggen, hoe zit het dan met 34 en 35 jaar? Iemand 
van 34 is dan helemaal niet van middelbare leeftijd en iemand van 35 jaar opeens helemaal wel. 
We hebben gevoelsmatig behoefte aan een geleidelijk verloop van de lidmaatschapsgraad van 
het behoren tot de groep van mensen van middelbare leeftijd. Grafisch zou dit als volgt aangeduid 
kunnen worden: 

1 
U 

@ 
CI) 
v) 
Q m r 
5: v 
z E - 
O 

35 55 Leeftijd (in jaren) 

I 
U a 
m 

m c o 
m 

LI 
t2 

B 

o E - 
O 

35 55 Leeftijd (in jaren) 

Afbeelding 1 : scherp begrensde verzameling (boven) en vage verzameling 
(onder) 

-5- 



2.3 Lidmaatschapsfunkties 

Lidmaatschapsfunkties (engels: membershipfunctions) zijn funkties die aan elk element in een 
domein een getal tussen O en 1, de lidmaatschapsgraad, toekennen. Deze lidmaatschapsgraad geeft 
aan in welke mate een element tot een bepaalde verzameling behoort. Lidmaatschapsfurikties 
kunnen verschillende vormen aannemen. Veel gebruikte vormen zijn driehoekig, klokvormig en 
trapezoïdaal (zie afbeelding 2). 

Driehoekig Klokvormig Tra p ezoïd aa I 

Afbeelding 2 

Er zijn drie veel gebruikte standaard lidmaatschapsfunkties: r, I1 en L 
"stijgen", "ongeveer" en "dalen" te beschrijven (afbeelding 3). 

om respectievelijk 

De funktie r (stijgend) kan bijv. gebruikt worden als lidmaatschapsfunktie voor vage 
verzamelingen die begrippen als "oud", "snel", "warm" enz. representeren (a<P). 

O I 
ryx) = { monotoon niet dalend 

I 1 

(3) 
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De funktie Ei (ongeveer) kan bijv. gebruikt worden als lidmaatschapsfunktie voor vage 
verzamelingen die begrippen als "lauw", "gemiddelde leeftijd" enz. representeren (a<P<y<6). 

I@) = < 

I 

O als x i a  

mon. niet dalend als asxsp 

1 als p s x q  

als y ins 6 mon. niet stijgend 

(4) 

De funktie L (dalend) kan bijv. gebruikt worden als lidmaatschapsfunktie voor vage 
verzamelingen die begrippen als "klein", "langzaam", "smal" enz. representeren (a-+). 

1 als xia I O als x2p 

monotoon niet stijgend als a ix ip  L(x) = (5) 

De waarden van a, p, y en 6 zijn keuzes die gemaakt worden en ze bepalen mede de vorm. 

'dalend' 'on geveer' 'stijgend' 

I 

Afbeelding 3: standaardfunkties 
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2.4 Hedges 

Hedges zijn linguïstische voorvoegsels zoals erg en ongeveer. Hedges, toegepast op een vage 
verzameling, leiden tot een nieuwe vage verzameling. 

Bijv. Vage verzameling: lange mensen. 
Hedge erg leidt tot vage verzameling: erg lange mensen. 
De verzameling "erg lange mensen" ontstaat bijv. door verzameling "lange mensen" n a  
rechts te verschuiven. 

Omdat in dit verslag hedges verder niet ter sprake komen wordt er verder niet op ingegaan. 

2.5 Operatoren 

Net als in de binaire logica zijn in de vage logica diverse operaties op (vage) verzamelingen 
gedefinieerd. Om de doorsnede of vereniging van vage verzamelingen te bepalen zijn in de 
literatuur vele operatoren voor handen [8]. De meest gebruikte, waarschijnlijk door hun eenvoud, 
zijn de min- en de max-operator. 
De min-operator bepaalt de doorsnede van vage verzamelingen (vergelijk met de 'and'-operator 
uit de binaire logica), de max-operator bepaalt de vereniging van vage verzamelingen (vergelijk 
met de 'or'-operator uit de binaire logica). 
Grafisch zou dit er als volgt uit kunnen zien: 

Afbeelding 4: min (1) en max (r) operator 
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2.6 Vage inferentie (Fuzzy inference) 

Fuzzy inference, ook wel daily inference of common sense inference genoemd, is een 
redeneermethode die gebruik maakt van de theorie der vage verzamelingen. Een voorbeeld van 
vage inferentie is: 

Kennis 
Feit 
Conclusie 

: Als het water veel te warm is voeg dan veel koud water toe. 
: Het water is een beetje te warm. 
: Voeg een beetje koud water toe. 

In tegenstelling tot de situatie in de conventionele logica is vage inferentie ook mogelijk als een 
propositie slechts ten dele waar is. Bij het trekken van een conclusie wordt gebruik gemaakt van 
menselijke ervaring, intuïtie etc. 
Een numerieke uitwerking van het vage inferentie voorbeeld zou kunnen zijn: 
Kennis: Als het water zeer warm is dan veel koud water toevoegen. 
Kies nu een waarde voor het begrip veel koud water: bijv. veel koud water= 0,5 Us. 
Voor het begrip "zeer warm water" kiezen we de volgende vage verzameling: 

20 30 60 - temp in "C 

I 

Afbeelding 5: Vage verzameling zeer warm 

Regel: Als het water 30" C is voeg dan 0,25 * 0,5 l/s= 0,125 l/s koud water toe. 
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3 De Omgekeerde slinger 

3.1 Het systeem 

De omgekeerde slinger die in dit verslag met behulp van fuzzy logic geregeld zal worden is 
geschetst in afb.6. Het systeem is in feite dus een karretje met een stok (slinger) erop. De 
bedoeling is dat de slinger rechtop gehouden wordt, ook als er verstoringen optreden. 

Y 

.. X 

ms 

mk 

1 

Jz 

:=massa slinger 

:=massa karretje 

:=halve lengte slinger 

:=massatraagheidsmoment slinger 
t.o.v. massamiddelpunt z 

draaipunt A ideaal - geen speling 
- geen wrijving 

Afbeelding 6: De omgekeerde slinger 

De ingang van het systeem is de kracht F die voor een versnelling a zorgt. De uitgangen zijn de 
hoek cp en de hoeksnelheid 4 van de slinger. 

3.2 De bewegingsvergelijkingen 

y,= -Zd>Sin(@) ==+ y,= -Z;i>Sin(@) -zd>2cos(@) 
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Lossnijden van de slinger van het karretje (afb 7) levert: 

Y 
mS 

H 

I 

X 

msX,=H 

m y z  = V-mSg 

Jzb) =ZVsin(+) -ZHCOS(~) 

m,q =F -H 

Afbeelding 7: Lossnijden slinger van karretje 

Substitueer (8) en (9) in (10): 

~ ~ b )  = Z ( r n ~ ~  +mSg)sin(@) -Zm$zcos(+> 
=ImSgsin(@) +Zm,[ -cjcos(4> -a$] 
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Substitueer (6), (7) en (8) in (11): 

m,q =F-m,(fj +&os( @) -Zb2Sin( 4)) 

(m,+m,)@ +Zm,cos( @);t, -Zm,sin( @)O2 =F 

Substitueer (1 3) in (1 5): 

-AZ2m:sin( +A (m, +m,)lm~gsin( d>) =AlmScos( d>)F (19) 

Opm: later in dit verslag zal niet de kracht F als ingang dienen maar de versnelling a. 
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4 De fuzzy regelaar 

4.1 Fuzzificatie 

De eerste stap in een fuzs. regelaar is het fùzzificeren van de meetwaarden. Fuzzificatie is het 
bepalen van de lidmaatschapswaarde van een meetwaarde in de vage verzamelingen die voor die 
grootheid gedefinieerd zijn. 
Voorbeeld: 

NG NK NUL 
- 

...... 

...... 

- 

Labels 

NG-negatief groot 

NKcnegatief klein 

NUL-ongeveer nul 

-40 -25 -20 O 20 - hoek cp in graden 

dbeelding 8 vb fuzzificatie 

4.2 If-then regels 

Een fùzzy regelsysteem bestaat uit een set van 'If-then' regels. Deze regels bepalen welke vage 
(linguïstische) waarden de output-grootheden aannemen indien er aan bepaalde proposities 
(gedeeltelijk) voldaan wordt. 
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If-then regels hebben de volgende vorm: 

IF (propositie 1 edof propositie 2 edof ........... 1 
THEN (conclusie 1 en conclusie 2 en ............. 1 

Een 'en' tussen proposities wordt berekend met de min operator. 
Een 'of tussen proposities wordt berekend met de max operator. 
vb: IF <p=Negatief Groot (NG) en 6 =NG THEN versnelling = NG. 

NG NK 
I 

r koek cpi 

NG NK 

4 1 - hoeksnelheid 

I 

Afbeelding 9 

Deffuzificatie zorgt ervoor dat de vage informatie wordt omgezet in reële waarden. Veel 
gebruikte defuzzificatiemethoden zijn o.a "centre of gravity"-, "centre of area"-, "left-max"- en 
de "right-max" methode. 
De deffuzificatie methode die hier gebruikt wordt heeft (nog) geen algemene naam. Deze 
methode berekent, op een eenvoudige manier, het zwaartepunt van de fuzzy conclusies uit de If- 
Then regels. 
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Met behulp van een voorbeeld zal geïllustreerd worden hoe deze deîuzzificatie methode een 
versnelling (uitgang) berekent wordt als er een hoek cp en een hoeksnelheid cp gegeven (gemeten) 
zijn. In afbeelding 10 zijn de ingangen gefuzzificeerd. Er zijn twee regels aktief: 

Regel A: Als q=PG en 6=PG Dan a=PG ; p.,,(a)=min( pPG((p), pp~(4) )= 0,6 
Regel B: Als <p=NUL en G=PG Dan a=NUL ; /-hJL(a)=min( h U L ( < p > ,  pPG(@) )= 

Als voor de versnelling a geldt dat a,,= 10 "/s2 en am= O "Is2 dan krijgen we de versnelling die 
onze fuzzy regelaar op de volgende manier uitrekent: 

I 
Afbeelding 10 deffuzificatie 
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5 ‘Het fuzzy programma en resultaten 

5.1.1 Inleiding 

De fuzzy programma’s waar het nu komende betrekking op heeft is geschreven door Jos Banens. 
Er zijn 3 versies: 

i. met aiieen hoek cp teruggekoppeid (fuzzy i) 
2. met hoek cp en hoeksnelheid 6 teruggekoppeld (fuzzy 2) 
3. met cp + 76 als ingang van de regelaar (fùzzy 3). 

In deze programma’s kunnen we de regelaar op een aantal manieren beïnvloeden. Zo is het 
eenvoudig mogelijk om regels toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. We kunnen ook 
de ligging van de lidmaatschapsfunktie’s van de ingang(en) en de uitgang veranderen door de 
grootte van de domeinen in te stellen. De vorm van de lidmaatschapsfunkties is driehoekig en de 
grootte van de basis van de driehoek kan zelf bepaald worden. 

Men zou in plaats van driehoeken ook bijv. halve sinussen of klokvormige fiinkties kunnen 
nemen maar de invloed van deze variatie lijkt marginaal en wordt hier niet bekeken. 

5.1.2 (Teken-) afspraken 

De positieve en negatieve richtingen van de in- en uitgang(en) van de omgekeerde slinger zijn 
in afbeelding 6 gedefinieerd. 

We hebben de beschikking over 5 lidmaatschapsfunkties: NG, NK, NUL, PK, PG. 
De hoofdletters N, P, K, G staan respectievelijk voor Negatief, Positief, Klein en Groot. 
De ligging van de lidmaatschapsfunkties is afhankelijk van het gekozen domein. Het domein van 
cp is afgebakend door cpmax. 
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Ter verduidelijking dit voorbeeld: 
Voor de top van de driehoek NK geldt dat deze ligt boven (-0.5)*<pm, en voor de ligging van het 
'breekpunt' van de funktie PG geldt 1* <prnaw. 

NG NK NUL PK PG 

V v 
-1 -0.5 O L..J 1 

Afieelding 11 Ligging lidmaatschapsfunkties 

Een andere parameter die we kunnen instellen is b die de basis van de driehoek bepaalt. In de 
programma's kunnen we b instellen door middel van de parameters <phase, en mbase. 

NUL NG 

Bijv. mb,,= b/w,. In afb. 12: mlbase= 0.8; m2,,,=0.7 

Afbeelding 12 definitie basis 

m 
,m 

max 1u 
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5.2.1 Fuzzy 1 

NG 

Het programma fuzzy 1 probeert door alleen de hoek terug te koppelen, de hoek cp gelijk aan nul 
te regelen. De regels die we bedenken kunnen in het volgende (1-dimensionale) schema worden 
ingevoerd: 

NK NUL PK PG 

\ ais phi is: 

dan a: 

Afbeelding 63 regelbasis fuzzy 1 

We zien door middel van simulaties dat dit niet lukt. Dit komt doordat de stand van de slinger 
alleen niet genoeg informatie bevat om het systeem goed te regelen. De slinger blijft, in het beste 
geval, zwabberen rond de gewenste toestand 9'0. 

5.2.2 fuzzy 2 

Het programma fuzzy 2 regelt de omgekeerde slinger door terugkoppeling van de hoek en de 
hoeksnelheid. Het is door de extra informatie die de terugkoppeling van de hoeksnelheid levert, 
wel mogelijk de slinger in cp=O te stabiliseren. Omdat er nu een extra variabele (hoeksnelheid) 
bijkomt zijn er meer regels mogelijk (afbeelding 14). 

Met goed gekozen regels, goede bijbehorende bases van de lidmaatschapsfùnkties en een goede 
verhouding tussen de domeinen van cp, 6 en de versnelling van het karretje a (cpmm, G,,, en ha 
werkt deze regelaar erg goed. 
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I \ hoek 

4fbeelding 14 regelbasis fuzzy 2 

5.2.3 fuzzy 3 

In het programma fuzzy 3 worden de hoek en de hoeksnelheid gecombineerd tot de ingang van 
de regelaar : m=cp+zG. 
De regels die we kunnen invoeren zijn door de koppeling van cp en 6 weer beperkt: 

I \als m is: 1 - dan a: 

Afbeelding 15 regelbasis fuzzy 3 
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Je zou kunnen zeggen dat m de situatie van de slinger aangeeft, hoe groter m (positief of 
negatief), des te meer versnelling van het karretje er nodig is of hoe slechter de situatie van de 
slinger is. 
De koppelfaktor z, tussen cp en 6, komt overeen met de verhouding tussen de domeinen 
van de hoek en hoeksnelheid in fuzzy 2: 

@maX 

%lax 

=- 

Met de goede regels, T enz. werkt deze regelaar net zo goed als fuzzy 2, de regelaar is echter 
eenvoudiger en vergt minder rekentijd. Daarom zal verder in dit verslag met deze regelaar 
gewerkt worden. 

5.3 De invloed van het aantal regels 

In de meeste fuzzy-control toepassingen wordt beweerd dat hoe meer regels men implementeerd 
des te beter de regelaar en zijn regelgedrag worden. Eigenlijk is het logisch om te denken dat 
meer regels zorgen voor meer informatie over het systeem. Vooral in toepassingen van 
ingewikkelde systemen zijn veel regels nodig om het systeem goed te kunnen regelen. 

Echter bij het stabiliseren van de omgekeerde slinger, een vrij eenvoudig systeem, zien we dat 
veel regels de regelaar niet beter en onnodig ingewikkeld maakt. 
We zien dat met weinig regels een goed resultaat verkregen wordt. 

Een voorwaarde die we daarbij niet uit het oog mogen verliezen is dat over het hele meetgebied 
van de uitgangsgrootheden (cp en 6) regels aktief moeten zijn. Dit betekent dat over het hele 
domein er geen "gaten" voorkomen als er regelakties gewenst zijn. Vooral in de buurt van de 
gewenste eindstand van de slinger (cp=O, G=O) willen we een regelaar die voor genuanceerde 
ingangen (versnellingen) zorgt. 
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Een voorbeeld van de fuzzy verdeling van het meetdomein is: 

NK NUL PK PG 

Y m 
E 'K P o  

-40 
f $0 

'meting rn 

Afbeelding 16 

Men gebruikt hierbij de volgende regels (in het programma fuzzy 3): 

als rn is: 

1 I 
Afbeelding 17 

Het domein van de versnelling kan ook ingesteld worden. De keuze van dit domein, grootte van 
G,, is van belang voor de snelheid van de regelaar. De waarde van stelt de waarden van 
a,,=%,, a,,=0.5*~, enz. in. Als hm te klein gekozen wordt zal het karretje niet genoeg kunnen 
versnellen om de slinger naar cp=O te balanceren, als a,,,, te groot gekozen wordt zal de regelaar 
'zenuwachtiger' worden, bovendien zal de motor die voor de versnelling moet zorgen groter zijn 
en dus ook duurder. In de voorbeelden die in dit verslag aan de orde komen is %==lo V s 2 .  

Als deze regels ingevuld worden wordt de ingang a ,in fuzzy 3, op de volgende manier berekent: 
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Grafisch is het verband tussen meting m en ingang a als volgt voor te stellen: 

Afbeelding 18 ingang a als 
funkt' ie van m 

We kunnen hieruit concluderen dat deze configuratie niet goed zal werken omdat rond ons 
'evenwichtspunt' de ingang gelijk aan nul zal zijn. De slinger zal als gevolg daarvan een 
'statische afwijking' krijgen op een van de twee grenzen waar opeens geen ingang meer 
voorhanden is. De grootte van deze 'statische afwijking' is afhankelijk van de grootte van het 
'gat' tussen p en q in afbeelding 18. Als q=-p=x dan zal de 'statische afwijking' ongeveer x 
graden bedragen. 
De resultaten van deze regelaar staan op bijlage 1. 

Een verbetering van het vorige voorbeeld is als rond m=O de twee lidmaatschapsfunkties PK en 
NK elkaar overlappen. Dit doen we door de basis van de lidmaatschapsfunkties te vergroten naar 
mbasis=0.7, de regels zijn dezelfde als in afb. 17. 

NG NK NUL PK PG 

- meting m 

Afbeelding 19 
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De ingang a als funktie van m ziet er nu als volgt uit: 

I 

I 

Afbeelding 20 

De resultaten die we met deze regelaar verkrijgen zijn goed (bijlage 2). 

Als we de voorgaande 2 regelaars goed bekijken kunnen we zien dat de 'nul-regel' overbodig is, 
a,, is namelijk O "/s2, hij zorgt alleen voor meer demping en aangezien we de demping op een 
andere manier kunnen regelen, met T (zie pag. 24), laten we de 'nul-regel' hier weg. Aan de 
resultaten zien we inderdaad dat de regelaar sneller (beter) wordt (bijlage 3). 

Er is echter een eenvoudigere oplossing van dit fuzzy regelprobleem. We kunnen namelijk met 
2 lidmaatschapsfunkties (oftewel 2 regels) een r en een L-funktie (NG en PG) het hele 
regelgebied bedekken en rond m=O een fijne regelaar verkrijgen (mbasis=l ,2). Het regeldomein 
wordt nu: 

t PG 

c m 

40 - meting m 
-40 P O q 

NG PG 
1 

O 
40 - meting m 

-40 P O q 

I 

Afbeelding 21 regeldomein 
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We gebruiken de volgende regels: 
Als m = PG dan a = PG 
Als m = NG dan a = NG 

De ingang a wordt nu met behulp van de volgende formule berekent: 

Grafisch betekent dit de volgende relatie tussen a en m: 

I 

Afbeelding 22 

We zien dat de ingang constant is (PG of NG) in slechte situaties (als m<p of als m>@. Als de 
slinger bijna vertikaal staat is a lineair afhankelijk van m (richtingscoëfficient x). Onze fuzzy 
regelaar werkt in dat lineaire traject als een PD-regelaar: 

a=x*m=xcp +xzCi,=K,q+K,Ci, (24) 

Uit formule 24 blijkt dat de grootte van K,. en Kd, respectievelijk de proportionele en 
differentiërende aktie, afhangt van x en z. De 'I: kunnen we rechtstreeks instellen en er geldt: hoe 
groter 'I: des te groter Kd, dus meer demping. Men kan z beschouwen als dempingskonstante. De 
x stelt de richtingscoëfficient voor in afb. 22 oftewel het lineaire verband tussen m en a. De 
waarde van x is afhankelijk van %m (=aPG=-aNG) en de grootte van p en q. als we vergroten 
(p en q blijven gelijk) wordt de r.c. x ook groter. 
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Als we p en q vergroten bij gelijke G~ wordt de r.c. x kleiner. We kunnen qrn direct instellen 
en p en q kunnen we varieren met behulp van hm en mbasis (de basis van de 
lidmaatschapsfunkties). Hoe groter des te groter p en q en als we mbasis vergroten worden 
p en q ook groter. 
Met goede keuzes voor %=(=lo ,/s*), mmm(=40), mbai,(=i ,2) en z(=O,l) verkrijgen we uitstekende 
resultaten (bijlage 4). 

Met het progamma fuzzy 2 kan eenzelfde verhaal gehouden worden. Als we dezelfde goede 
verhoudingen tussen a,, en de verhouding tussen de meetdomeinen (=z), cp,, en G,,, kiezen, 
krijgen we ongeveer dezelfde regelaar als laatstgenoemde. Er zijn in dit '2-dimensionale' geval 
veel regels mogelijk maar we hebben aan 2 regels voldoende (de bases zijn gelijk aan 1,2): 

In het gebied rechtsboven en linksonder wordt de slinger door de versnelling a rechtop gedreven. 
In de gebieden linksboven en rechtsonder, waar geen regels aktief zijn, gaat de slinger al uit 
zichzelf naar de vertikale stand. Als de slinger bijna rechtop staat overlappen de twee regels 
(1idmaatschapsWies) en zorgen zo voor fijne regelakties. 
De versnelling a als funktie van de hoek en hoeksnelheid in de vorm van een hoogtekaartje zijn 
in afb 24 en afb 25 (vergroting van het gebied rond de oorsprong) weergegeven. 
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Afbeelding 24 

I 

a=0,5*rnax 

Afbeelding 25 

Resultaten van deze regelaar met (pm,=200, $,,=2OO0/s, ~ , = l  O "/s2 en bases=1,2 komen overeen 
met de resultaten op bijlage 4. 
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6 Conclusies 

Fuzzy control heeft door recente toepassingen in bv. wasmachines, videocamera' s, stofzuigers en 
PLC,s haar potentie aangetoond. 

De toepassing van fuzzy control op de omgekeerde slinger kan bij sceptici een aantal 
opmerkingen oproepen. Omdat de omgekeerde slinger gemakkelijk en goed geregeld kan worden 
met behulp van conventionele regeistrategieen iij kt de fuzzy regeiaar overbodig. De omgekeerde 
slinger is in dat opzicht dan ook geen geweldig voorbeeld omdat het mathematisch model bekend 
is. 

Deze toepassing van fuzzy control verschaft wel inzicht hoe een fiazy regelaar werkt en hoe we 
deze kunnen verbeteren. Het programma fuzzy 3 is zodanig opgebouwd dat we gemakkelijk 
parameters, lidmaatschapsfunkties enz. kunnen wijzigen en de uitwerking van die veranderingen 
op de regelaar kunnen zien. 

De defuzificatiemethode die in de programma's gebruikt wordt, is door zijn eenvoud goed te 
doorzien en zorgt voor goede resultaten. Dit maakt het interessant om deze defuzzificatiemethode 
meer in fuzzy regelaars toe te passen in plaats van de veel gebruikte "centre of area"- of "centre 
of gravity"-methode. 

In fuzzy 3 worden 2 ingangen gecombineerd, met een koppelfaktor tau, tot 1 ingang namelijk 
m=cp+zG. Deze vereenvoudiging vermindert de rekentijd en maakt deze regelaar sneller ten 
opzichte van fuzzy 2. 

We zien dat een fuzzy regelaar, zoals fuzzy 3, hetzelfde kan werken als een PD-regelaar waarvan 
we de proportionele en differentiërende aktie (K, en Kd) kunnen instellen. 
Hierdoor zijn de resultaten van deze regelaar net zo goed als die van conventionele regelaars. 
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