
 

Fuzzy logic

Citation for published version (APA):
Blom, A. (1992). Fuzzy logic: ontwerp van een regeling voor een 'balancerende bal'. (DCT rapporten; Vol.
1992.017). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/261f7074-5a79-4698-a3cc-5d7b000c7abe


FUZZY LOGIC 
ontwerp van een regeling 
voor een 'balancerende bal' 
(stag ever slag) 

rapport nr. 92.017 

auteur: A. Blom 



’Logic is a systematic method of coming 
to the wrong conclusions with confidence’ 
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1. Inleiding 
De laatste tijd mag 'fuzzy logic' zich verheugen in een toenemende belangstelling. 
Met name in Japan is 'fuzzy' een populair reclamewoord geworden en wordt het 
ene na het andere project uitgevoerd met 'fuzzy logic' ofwel 'vage logica'. 
Er bestaat geen twijfel over dat 'het land van de rijzende zon' een grote voorsprong 
heeft op de 'westerse wereld' im ket toepassen van de theorie van vage verzame- 
lingen. Dit rechtvaardigt dan ook een onderzoek naar dit fenomeen. 

Het grote probleem met de vâge logica is dat weinig menses bekend zijn met de 
theorie van vage verzamelingen, die de basis vormt voor de vage logica. Bijkomend 
probleem is dat de algebra hiervan niet eenduidig is vastgelegd, waardoor iedere 
auteur zijn verhaal dan ook steevast begint met een uitleg van deze theorie en de 
door hem/haar gebruikte rekenregels. Ook in dit verslag is hieraan niet te ontko- 
men. 

Het hoofdonderwerp van dit verslag is de vaae reaeltheorie, een succesvolle 
toepassing van de vage verzamelingentheorie. 
Als doel wordt gesteld de lezer inzicht te verschaffen in de manier waarop een vage 
regelaar werkt en vooral hoe deze wordt ontworpen. Dit zal worden gedaan aan de 
hand van een concreet voorbeeld. Aan de hand hiervan zal geprobeerd worden 
een algemene ontwerpmethode voor vage regelaars te schetsen. 



2. De algebra van Fuzzy Logic 

2.1 Basisprincipe 

De theorie van 'fuzzy logic' gaat uit van de theorie van vage verzamelingen. Om te 
begrijpen wat een vage verzameling is, moet eerst worden begrepen wat een 
gewone verzameling is. 
Het kenmerk van een gewone verzameling (in de wiskunde) is dat een element er 
wel of niet in nit. Een vage verzameling is een eenvoudige uitbreiding van een 
gewone verzameiing! waarbij ssii demer;: ook VOO: een gedee!te ir! eer! vemme- 
ling kan zitten. 

Een gewone verzameling P kan beschreven worden m. b.v. een karakteristieke 
functie xP(u), die als volgt is gedefinieerd: 

X P  ( u )  = 1 als u e P 
O a l s  u B P 

met u E U ( universum) 

In de vage verzamelingentheorie krijgt elk element uit het universum U (= domein) 
een lidmaatschapsgraad toegewezen op het interval [0,1] , welke aangeeft in 
hoeverre het element tot de verzameling behoort. 
Element u (uit U) heeft lidmaatschapsgraad x duidt men aan met x/u. In een vage 
verzameling P geldt dat ieder element u (uit U) een lidmaatschapsgraad heeft: 

Bij het specificeren van P worden de elementen waarvoor geldt: x,(u) =O niet 
genoemd. 

Een voorbeeld van een vage verzameling is de verzameling A: 

A={ 0.3/2 0.6/3 0.9/4 1/5 0.9/6 0.6/7 0.3/8 ( 3 )  

Het 'aardige' van deze verzameling is dat ze kan worden omschreven met het 
begrip 'ongeveer gelijk aan 5' (zie afbeelding I). 
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Vage verzameling: 'ongeveer 5' 

[ ti maatschapsgraad ] f 

I I 
Afbeelding 1 Vage verzameling If 5' 

2.2 Lidmaatschapsfuncties 

Een lidmaatschapsfunctie is een functie die aan elk element in het universum een 
lidmaatschapcgraad toekent, die aangeeft in hoeverre het tot een bepaalde 
verzameling behoort. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van verschillende 
standaardfuncties. 
De eerste standaardfunctie is de volgende: 

O a l s  u s a 

1 a l s  u 2 $ 
I? ( u ; a , p )  = monotoon n i e t  dalend als a s u s p ( 4 )  

Deze functie is in staat 'stijgende' begrippen te representeren, zoals bijvoorbeeld 
'lang', 'zwaar' en 'oud'. 
Tussen CC en p ligt de functie niet vast en zijn er dus verschillende mogelijkheden, 
voor verschillende toepassingen. 

De tweede standaardfunctie kan 'dalende' begrippen representeren, zoals bijvoor- 
beeld 'klein', 'jong' en 'koud'. 

1 a l s  u < a 

O a l s  u 2- $ 
L ( u ; a , p )  = monotoon n i e t  s t i jgend als a s u s p (5)  

Deze functie kan ook worden verkregen door: L(u;a,p) = 1 - P(u;cc,B) (zie defini- 
ties). 
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De derde standaardfunctie is in staat 'ongeveer'-begrippen te representeren. 

O als u s a 
monotoon n i e t  dalend II í u ; a , p , y , W  = 1 a l s  p *; u *; 
monotoon niet  s t i jgend  a l s  y s u s 

a l s  a s u < p 
(6) i 

O als u 2 6 

In de literatuur is nog een vierde standaardfunctie te vinden, maar dit is feitelijk een 
speciaai gevai van de derae, waarbij i j  = y. 

Voorbeelden van deze functies zijn weergegeven in afbeelding 2. 

Udmaatschapsgraad 

1 

Universwn 

Afbeelding 2; standaardfuncties 

2.3 Hedges 

Hedges zijn woorden zoals 'erg', 'tamelijk' en 'precies'. Wanneer 'lang' gerepresen- 
teerd wordt door een 'stijgende' functie i' (formule 4): 

lang = {I ' (u ;170 ,190) /u  I u € [ 0 , 2 5 0 ] )  (7) 
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kan 'erg lang' gerepresenteerd worden door de functie 'lang' naar rechts te 
verschuiven: 

In de literatuur wordt meestal een andere definitie gebruikt, waarbij de lidmaat- 
schapsfunctie van 'erg lang' wordt verkregen door de lidmaatschapsfunctie 'lang' te 
kwadrateren. Hierdoor zal echter aiiéén een andere lidmaatschapsgraad worden 
gerealiseerd op net intervai [alp]. Deze benadering i's daarom naar de mening van 
de auteur onjuist (zie bijv. ook Hellendoorn [3,11,12]). 

2.4 Logische operaties 

Net als bij gewone (lees: binaire) logica kunnen in de vage logica logische opera- 
ties worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat vage logica een uitbreiding is 
van gewone logica, of gewone logica een speciaal geval van vage logica. 

De te definigren 'en'-functie, aangeduid met 'A', moet in ieder geval voldoen aan: 

a A b = b l \ a  
a h  ( b A c )  = ( a A b )  A c  
a l s  a s c  en bsd ,  dan a A b s c 
l A a = a  

d 

waarbij a,b,c en d e [O,I]. 

Analoog zijn er eisen voor de 'of'-functie, weergegeven met 'V': 

a V b = b V a  
a V  ( b V c )  = ( a v b )  v c  
a l s  a s c  en bsd, dan a v b 5 c v d 
~ V a = a  

De 'niet'-functie, weergegeven met '7'' moet voldoen aan de involutie-eigenschap: 
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Er zijn in principe oneindig veel mogelijkheden om de logische operaties te 
definiëren. In de praktijk worden vaak de volgende regels gebrui’: 

a A b  = rnin(a,b) 
a v b = rnax(a,b) 
1 (a> = 1-a 

Eenvoudig is in te zien dat deze rekenregels ook gelden in de gewone (=binaire) 
logica (OAl =O; I A 1  =I; l V O = l ;  1(1)=0, enz.). 

Als voorbeeld wordt een vage verzameling ’snel’ gedefinieerd als: 

of expliciet (met u e y: 

snel = { .07/9 .25/10 .5/11 .75/12 .93/13 1/14 1 ( 1 4 )  

Een vage verzameling ’langzaam’ wordt gedefinieerd als: 

langzaam = t 110 1/1 112 -9813 .93/4 . 8 5 / 5  . 7 5 / 6  
(15) 

. 6 3 / 7  .5/8 .37/9 .25/10 .15/11 .07/12 . O 2 / î 3  } 

Merk op dat ’langzaam’ niet gelijk is aan ’l(snel)’. 

Het toepassen van een logische ’en’-functie wordt gedemonstreerd aan de hand 
van het volgende voorbeeld: 
’normaal’ = ’snel’ en ’langzaam’ 

normaal = { .07/9 .25/10 .15/11 .07/12 .02/13 1 (16) 

. .  
Grafisch zijn deze verzamelingen weergegeven in afbeelding 3. 
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I 
Afbeelding 3 Toepassing rekenregels . 

2.5 Af I e id i n g s reg e I s 

In de gewone logica zitten niet alleen de operaties 'en', 'of' en 'niet', maar ook 
zogenaamde afleidingsregels die meestal gebaseerd zijn op 'als ...( aanname) ... dan 
...( conclusie)...'-regels. De bekendste is de 'modus ponens' (of strikte implicatie): 
als A dan B. 

Een andere afleidingsregel, die niet in de gewone logica voorkomt is de zogenaam- 
de 'compositional rule of inference' (of materiële implicatie). Deze regel combi- 
neert vage verzamelingen met vage relaties. Een vage relatie geeft een verband 
aan tussen twee vage verzamelingen. Voorbeelden hiervan zijn 'iets sneller', 'veel 
langer' en 'min of meer gelijk'. 

2.5. i De gegeneraliseerde modus ponens (GMP) 

De gegeneraliseerde modus ponens, met Si een subject en Pi een predikaat, heeft 
het volgende schema: 

als S, is P, dan S, is P, 
S, is Q, 

.. S, is Q, 

Hierbij is 'als S, is P, dan S, is P,' een implicatie, 'S, is Q,' een aanname, oorzaak of 
ingang en 'S, is Q,' een conclusie, gevolg of uitgang. 
Het doel van de GMP is het zoeken naar de sterkste vage verzameling QP, zodanig 
dat wanneer 'als S, is P, dan S, is P,' waar is, dan ook 'als S, is Q, dan S, is Q,' 
waar is. Het bijzondere van de GMP is dat hierin in principe twee vage begrippen, 
P, en P, voorkomen. 
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Voorbeeld van een implicatie is: ’als het water ’heet’ is, voeg dan ’veel’ koud water 
toe’. Deze implicatie bevat de vage begrippen ’heet’ (P,) en ’veel’ (P,). Het begrip 
’koud’ wordt in dit verband niet opgevat als vaag begrip (‘koud’ := 5” C). 
Als het water ’heet’ (Pi) is kan een m.b.v. de implicatie direkt worden bepaald 
hoeveel koud water moet worden toegevoegd (namelijk ’veel’ (P,)), maar stel dat 
het water niet ’heet’ is, maar ’vrij heet’ (QJ, wat moet dan de conclusie zijn voor de 
toe te voegen hoeveelheid koud water? (er is dan niet exact voldaan aan de 
implicatie !). 
De conclusie is in dat geval een vage vezameling Q, (in het algemeen niet gelijk 
aan PJ, bijvoorbeeld Q, is ’tamelijk veel’. 

Om bij een implicatie (‘als S, is P, dan S, is P;) de uitgang Q, te berekenen bij een 
willekeurige ingang Q1, heeft Zadeh (een pionier op het gebied van de vage logica) 
de volgende regel voorgesteld: 

In deze formule zit nog een onbekende grootheid, een soort ’vage over- 
drachtsmatrix’ xT(x,y) (de term ’vage overdrachtsmatrix’ is overigens niet algemeen 
geaccepteerd, maar duidt wel precies de functie aan), die aan een willekeurige 
vage ingang xa1(x) een vage uitgang xa(y) toevoegt. 
Om deze matrix te definiëren zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

(Hellendoorn 13, I 1, I 21) 

(Kouatli/Negoita [8,9,1 O]) 
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2.5.2 De 'compositional rule of inference' (CRI) 

De compositional rule of inference, met S een subject, P een predikaat en R een 
vage relatie, gedefinieerd op hetzelfde domein als P, heeft het volgende schema: 

S is P 
S, is R S, 

.. S, is Q 

André is lang 
Ernest is iets kleiner dan André 

(met Q het predikaat voor de lengte van 
Ernest, bijvoorbeeld: vrij lang) 

1. Ernest is Q 

De vage relatie 'iets kleiner dan' zou kunnen zijn: 

waarbij 'iets kleiner dan' gedefinieerd is als een negatief lengteverschil van i 10 cm 
(zie voor definitie formule 6). 
Wanneer u e N en v e N kan R,, worden gerepresenteerd worden door een matrix 
(250x250). 

Uitgaande van de gedefinieerde logische operaties 'en', 'of' en 'niet' (m.b.v. max en 
min) volgt volgens Zadeh: 

Wanneer bekend is dat een vage verzameling XJV) een bepaalde (vage) relatie 
xR(u,v) (bijvoorbeeld 'iets kleiner dan') heeft tot een andere vage verzameling %,Ju), 
kan deze verzameling worden berekend met formule 21. 
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3. 

3.1 

Vage regeltheorie 

Klassieke regeltheorie versus vage regeltheorie 

De klassieke regeltheorie gaat ervan uit dat het te regelen systeem kan worden 
beschreven in mathematische vorm. Veelal is het systeem niet-lineair en de 
wiskundige beschrijving moeilijk, zo niet onmogelijk. Toch is een menselijke 
operator vrijwel altijd in staat het systeem 'behoorlijk' te regelen, zonder diepgaan- 
de kennis van dynamische systemen en ongeacht niet-lineariteiten. 

In de literatuur valt op dat de meeste vage regelaars worden toegepast in de 
proces technologie. Bij dergelijke, moeilijk wiskundig te beschrijven systemen) kan 
het zelfs voorkomen dat een slechtere prestatie wordt bereikt met een traditionele 
regelaar) dan met een menselijk operator. 

Het is essentieel dat vage regeling gebaseerd is op observatie van een 'goed' gere- 
geld systeem. Of het systeem door een menselijke operator wordt 'geregeld' of 
door een regelaar is daarbij niet van belang. Wanneer men in staat is een willekeu- 
rig systeem te regelen met behulp van bijvoorbeeld de klassieke regeltheorie, is 
men in principe ook in staat hiervoor een vage regelaar te ontwerpen. 

Voor het ontwerp van een vage regelaar is het echter niet nodig om te beschikken 
over een diepgaande mathematische kennis van het systeem, maar over intuïtieve 
kennis van het systeem die wordt verkregen door ervaring of observatie. 

Veel regeltechnici staan sceptisch tegenover de vage regeltheorie. Een groot 
bezwaar vinden zij dat stabiliteit, wat vaak toch de hoofddoelstelling van een 
regelaar is, niet kan worden bewezen en dat de regeling niet optimaal is. 
Deze argumenten kunnen niet worden weerlegd, maar hiertegenover staat dat de 
vage regeltheorie kan worden toegepast waar traditionele regelaars het laten 
afweten en bovendien kan zijn afgeleid van (optimaal) geregelde systemen) 
waardoor in die gevallen de stabiliteit weliswaar niet gegarandeerd is maar wei 
aannemelijk. 

De literatuur biedt helaas weinig houvast voor wat betreft het ontwerpen van vage 
regelaars. Belangrijke gegevens komen vaak zomaar 'uit de lucht' vallen, waardoor 
het moeilijk is na te gaan waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 
In dit verslag zal daarom een poging worden gedaan om een algemene ontwerp- 
methode voor een vage regelaar te schetsen. 
Als eerste zal daarom een beschrijving worden gegeven van een mogelijke 
realisatie van een vage regelaar voor een zeer eenvoudig voorbeeld. 



3.2 Voorbeeld vage regelaar 

Als voorbeeld wordt beschouwd het ontwerp van een vage regelaar voor een 
lasproces, zoals beschreven door Kouatli [8]. Hierbij wordt de vage verzamelingen- 
theorie toegepast in een omgeving waarbij de menselijke vaardigheid een belangrij- 
ke rol speelt. Een lasser bijvoorbeeld past de snelheid van zijn hand aan, wanneer 
de breedte van de lasnaad verandert. Globaal kan gesteld worden: hoe breder de 
lasnaad, hoe lager de snelheid. 

Het is de bedoeling om het lasproces te automatiseren en daarbij gebruik te maken 
van een vage regelaar, die op haar beurt gebruik maakt van de kennis van een 
menselijke expert, gerepresenteerd door vier ’als ... dan...’-regels, de zogenaamde 
’fuzzy control rules’: 

(Rule I) 
(Rule 2) 
(Rule 3) 
(Rule 4) 

Als breedte is zeer klein, dan snelheid is hoog 
Als breedte is klein, dan snelheid is normaal 
Als breedte is medium, dan snelheid is laag 
Als breedte is groot, dan snelheid is minimaal 

Deze regels bevatten vage begrippen als ’klein’, ’hoog’ en ’minimaal’. Om ze te 
kunnen gebruiken moeten lidmaatschapsfuncties gekozen worden voor de vage 
grootheden: breedte en snelheid. 

De keus van de vorm en plaats van de lidmaatschapsfunctiec is een zeer belang- 
rijke factor voor de prestatie van de regelaar, maar tot op heden is, zoals al eerder 
werd opgemerkt, nog geen standaard methode gevonden om deze te kiezen. De 
keus van de lidmaatschapsfunctie is dus (vooralsnog) vrij, maar omdat geprobeerd 
wordt menselijk handelen na te bootsen moet de keus wel logisch en acceptabel 
zijn. 
Wel kunnen verschillende lidmaatschapcfuncties worden toegepast om het uiteinde- 
lijke systeem te ’tunen’. 

Voor het probleem van de lasser worden sinusvormige lidmaatschapsfuncties 
gekozen, zoals weergegeven in afbeelding 4 (de keus is min of meer arbitrair, ook 
driehoekige vormen of trapezia zijn mogelijk). 

Voor elk van de 4 (vage) afleidingcregels moet de ’vage overdrachtsmatrix’ x,(x,y) 
worden afgeleid, bijvoorbeeld volgens: 



Lasnaad breedte 

klein medium groot 73%" 

O 3 6 9 

I 
Afbeelding 4 Lidmaatschapcfuncties 

Bij de eerste afleidingsregel (Rule 1) spelen de volgende vage verzamelingen een 
rol: 'zeer klein' = { 1/0 0.87/1 0.5/2 } en 'hoog' = {0.31/11 0.59/12 0.81/13 
0.95/14 1/15 ). 
De matrix x,(x,y) wordt bepaald door het carîesisch produkt te nemen van beide 
verzamelingen, dus door 'hoog' horizontaal uit te zetten tegen 'zeer klein' verticaal. 
Elk element uit de matrix is dan het minimum ('en'-functie) van de lidmaatschaps- 
graad van 'zeer klein' en 'hoog': 
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O 1.00 
1 0.87 
2 0.50 
3 0.00 

9 0.00 
0 0 0  - e .  

Deze exercitie wordt herhaald voor elke afleidingsregel (= 'fuzzy control rule'), 
waardoor 4 matrices worden verkregen. 
Deze matrices worden gecombineerd m. b.v. de 'of'-operator. 

O ... 10 11 12 13 14 15 Y 
0.00 ... 0.00 0.31 0.59 0.81 0.95 1.00 %,,(y) 

0.00 ... 0.00 0.31 0.59 0.81 0.95 1.00 
0.00 ... 0.00 0.31 0.59 0.81 0.87 0.87 
0.00 ... 0.00 0.31 0.50 0.50 0.50 0.50 
0.00 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-+ 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Dit wordt gedaan omdat bij het gevolgtrekken op basis van 4 regels, elke regel 
wordt bekeken om tot een conclusie te komen. Er geldt dan: 

ais breedte is zeer klein dan snelheid is hoog of 
als breedte is klein dan snelheid is normaal of 
als breedte is medium dan snelheid is laag of 
als breedte is groot dan snelheid is minimaal. 

In formulevorm ziet dit er als volgt uit: 

waarbij de verschillende matrices in feite over elkaar heen worden gelegd en het 
maximum wordt genomen. Het resultaat is de volgende matrix x,,(x,y): 
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- 
O O O O O O O O O O .31 -58 .81 .95 1 
O O O O O .31 .5 .5 .5 .5 .5.. -58 .81 .87 .87 
O O O O O .31 .58 .81 .87 .87 -87 .81 .58 .5 .5 
O O O O O .31 .58 .81 .95 1 .95 .81 .58 .31 O 
.31 .5 .5 .5 .5 .5 .58 .81 .87 .87 -87 .81 .58 .31 O 
.31 .58 .81 .87 .87 .87 .81 .58 .5 .5 .5 .5 .5 .31 O 

O .31 .58 .81 .95 1 .95 .81 .58 .31 O O O O O O 
.5 .5 .58 .81 .87 .87 .87 .81 .58 .31 O O O O O O 
.87 .87 .81 .58 .5 .5 .5 .5 .5 .31 O O O O O O 
1 .95 .81 .58 .31 O O O O O O O O O O O - 

Dit is de gezochte overdrachtsmatrix, die in feite het model vormt voor de lasser. 
Met behulp van de formule 

kan een snelheid x&), als vage verzameling, berekend worden bij een gegeven 
(vage) breedte xQi(x). 

De werkwijze is als volgt: plaats de (vage) ingang (breedte) x~,(x) in een kolom 
achter de matrix ~ , ~ ~ ~ ( x , y ) .  Vergelijk elk element uit de ne rij met het ne element van 
de ingang (kolom) en neem hiervan het minimum ('en'-functie). 
Van de matrix die nu is ontstaan wordt van elke kolom het maximum genomen, 
hetgeen de (vage) uitgang (snelheid) %=(y) voorstelt. 

Wat in feite gebeurt is het vergelijken van de werkelijke (of gemeten) breedte met 
de verschillende lidmaatschapsfuncties voor de lasnaad-breedte. Er wordt gekeken 
in hoeverre aan de gemeten breedte één of meerdere predikaten kunnen worden 
toegekend. 
Wanneer bekend is welke predikaten aan de breedte kunnen worden toegekend en 
in welke mate, kan een conclusie worden getrokken op basis van de conclusies die 
aan de Verschillende predikaten zijn verbonden. 

Stel dat een meting beschikbaar is van een lasnaad-breedte die gerepresenteerd 
wordt door de vage verzameling 'ongeveer 2 mm' (= { 0.5/0 0.87/1 1 /2 0.87/3 
0.5/4 }). Op bovenstaande wijze kan dan een (vage) snelheid worden berekend: 
snelheid = { 0.31/1 0.5/2 0.5/3 0.5/4 0.5/5 0.5/6 0.58/7 0.81/8 0.87/9 0.87/10 
0.87/11 0.81/12 0.81/13 0.87/14 0.87/15 }. 

Er is ook een grafische interpretatie mogelijk (zie afbeelding 5). 

Merk op dat de in de figuur getekende snelheid niet exact gelijk is aan de bereken- 
de. Dit is te wijten aan het feit dat bij de berekening afronding optreedt omdat met 
natuurlijke getallen uit het universum wordt gerekend. 
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Afbeelding 5 grafische weergave reken- 
w i j  ze 

Om uit deze vage uitgang één snelheid te distilleren (defuzzyficatie) die de uitgang 
zal vormen van de regelaar (een motor b.v. begrijpt geen vage ingang), wordt een 
methode toegepast die bekend staat onder de naam 'centre of area'-methode. 
Deze methode vertoont veel gelijkenis met het berekenen van het zwaartepunt van 
een lichaam, dat bestaat uit een aantal discrete puntmassa's, waarbij de elementen 
uit het universum de 'last-arm' voorstellen en de lidmaatschapsgraden de massa's. 
De berekening is als volgt: 

.31+. 5 * (2+3 +4 +5+6) +. 58*7 + .81* (8+12+13) +. 86 * (9 +10+11+14+15) 
.31+. 5*5+. 58+. 81*3+. 86*5 

V= 

(26) 

De uitgang van de regelaar zal derhalve zijn: 9.08 cm/s. Ook dit is in afbeelding 5 
weergegeven. 

Kickert [ 151 heeft aannemelijk gemaakt dat wanneer de 'centre of area'-methode 
wordt gebruikt, de regelaar zich gedraagt analoog aan een traditionele PI-regelaar. 

Opgemerkt wordt dat: 

i) de afleidingsregels vaag zijn, en gebaseerd op de kennis van een menselijke 
expert (lasser). 

ii) de lidmaatschapsfuncties sinusvormig gekozen zijn. Andere vormen leveren 
andere resultaten. 

iii) alle hier gebruikte rekenregels zijn gedefinieerd m.b.v. de operatoren max. 
en min. Andere rekenregels geven andere resultaten. 
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iv) de vage overdrachtsmatrix wordt bepaald met formule 19, gegeven door 
Kouatli en Negoita. Toepassen van formule 18 (Hellendoorn) levert een 
snelheid van 9.39 cm/s. 

v) het behandelde systeem een typisch voorbeeld is van 'open sturing', 
m.a.w. er vindt geen terugkoppeling plaats. Hierdoor kunnen er geen 
instabilateiten ontstaan. (in werkelijkheid zal een lasser kijken of de lasnaad 
voldoende is 'volgelast' en hierop zijn snelheid aanpassen. Hierdoor is het 
wel mogelijk dat instabiel gedrag ontstaat omdat dan sprake is van een 
tegenkoppeling) 

3.3 Balancerende bal 

Het voorbeeld uit de vorige paragraaf geeft duidelijk aan hoe het ontwerpen van 
een vage regelaar in zijn werk gaat. Op zich is het probleem van de lasser echter 
weinig interessant omdat het proces nooit instabiel wordt. 
Om aan te tonen dat de vage regeltheorie ook kan worden toegepast in een 
regelkring met terugkoppeling is een voorbeeld bedacht, waarbij cap voorhand moet 
worden opgemerkt dat het probleem zich uitstekend leent voor een regeling met 
een optimale regelwet, waardoor een vage regelaar voor dit probleem wellicht niet 
de voorkeur geniet. 

Het systeem bestaat uit een soort I-profiel, dat in het zwaartepunt op een motoras 
is geplaatst. Het I-profiel heeft massatraagheid J [kgm']. Bovenop dit profiel ligt een 
cilinder met massa m [kg] en straal r [ml. Intuïtief is aan te voelen dat het een 
instabiel systeem betreft (dit kan overigens ook worden bewezen), immers wanneer 
de cilinder op het profiel wordt gelegd en vervolgens aan zijn lot wordt overgelaten 
zal deze er binnen de kortste keren afrollen. Als doelstelling voor de regeling wordt 
de positie midden op het profiel gekozen. Gewenst: x(t)=O voor alle t (zie afbeel- 
ding 6). 

I 
Afbeelding 6 schematische weergave sys- 
teem 
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Voor het ontwerpen van een vage regelaar is het (zoals eerder werd opgemerkt) 
nodig een goed werkend systeem te observeren. 
Dit kan op twee fundamenteel verschillende manieren worden verkregen, te weten 
met de hand geregeld of automatisch geregeld, waarbij het bij de eerste methode 
nodig is over een fysische realisatie van het systeem te beschikken, of over een 
’draaiend model op een computer’ dat met de hand (via joystick of toetsenbord) 
kan worden bijgeregeld. In dit laatste geval kan uiteraard geen gebruik worden 
gemaakt van (snelle) tactiele terugkoppeling, maar slechts van (langzame) visuele 
terugkoppeling. Behalve het feit dat ’het regelen’ moeilijk zal zijn bestaat er hierdoor 
de kans dat onderlinge verbanden over het hoofd worden gezien en regels zullen 
worden verg eten. 

In dit geval ligt de automatische regeling voor de hand. Via de methode van 
Lagrange (Van Campen [20]) kunnen de bewegingsvergelijkingen worden opge- 
steld: 

m(12+x2+-+-r2) J 1  @+21nx.?.t@ 
m 2  

1 
2 

- - ( r + 2  1 ) x-mgl s incp +mgxcos cp =M 

3 1  
- X - -  (r+21) @-x+2+gsinq=û 
2 2  

Wanneer de verplaatsingen ’klein’ worden verondersteld kan het model worden 
gelineariseerd rond het stationaire werkpunt en een toestandsbeschrijving worden 
opgesteld, waarbij de volgende grootheden een rol spelen: 

ic = c x x cp Q I =  
Y = M  

Dit levert de systeemmatrix A en de ingangsmatrix B op. Deze matrices bevatten de 
volgende elementen (ongelijk aan nul). 
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A,, = 1 
- -g(r+21) 

3 -den A21 - 

g(r (1 - r )  - 2 5  m - 
3 eden A23 - 

A34 = 1 

r+21 
B21 = 3m.den 

1 
meden 

B41 = - 

J 1  met: den = -+-( l - r ) ,  
m 3  

Dit (gelineariseerde) model vormt de basis voor het ontwerp van de vage regelaar. 
Ook de simulaties (zie volgende paragraaf) worden met dit model uitgevoerd. 

Omdat het model bekend is, is het mogelijk een optimale regelwet L te bepalen en 
simulaties uit te voeren met vollediae toestandsteruakoppeling. 
Door 'met het systeem te spelen' kan inzicht worden verkregen in het gedrag, en 
kan het bereik van de verschillende toestandsgrootheden worden bepaald, dus de 
maximale en minimale waarden die deze grootheden bereiken onder 'normale' 
omstandigheden. Deze waarden spelen een belangrijke rol omdat ze het predikaat 
'groot' meekrijgen. 

Door een andere keuze van de toestandsgrootheden is het mogelijk een ingangs- 
matrix te verkrijgen die slechts één element heeft ongelijk aan 'nul' (fasevariabele 
kanonieke vorm ten aanzien van de ingang). Voor viskeus gedempte mechanische 
systemen blijkt dit altijd mogelijk, onder de voorwaarde dat het systeem volledig 
regelbaar is. De toestandsvector ziet er in dat geval als volgt uit. 

1 1 
3 3 

x=[x--(r+21)cp , X - - ( r + 2 1 ) @  , cp I @ I T  - 

Hierdoor komt de ingang M alleen nog voor in de toestandsvergelijking voor 4. Het 
achterhalen van deze grootheid was de enige reden om over te gaan op de 
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fasevariabele kanonieke vorm. Deze grootheid wordt namelijk gekozen als uitgang 
van de regelaar. 
De geregelde grootheid is dus niet het motorkoppel M, maar de hoeksnelheid (p. 
Als ingang van de vage regelaar worden alle overige toestandsgrootheden geko- 
zen. Mocht later blijken dat niet alle ingangsgrootheden relevant zijn, dan kunnen 
deze alsnog worden weggelaten. 

Het motorkoppel is weliswaar een essentiële grootheid, maar voor het probleem 
verder niet interessant, omdat een motor wordt gekozen die, middels een ’servo- 
driver’, de gevraagde hoeksnelheid realiseert. Het koppel dat hierbij wordt opge- 
wekt is alleen van beiang voor de keuze van de motor. 

Wanneer de in- en uitgangsgrootheden van de regelaar bekend zijn moeten de 
lidmaatschapsfuncties hiervoor worden gekozen, en moet de plaats hiervan in het 
universum (domein) worden bepaald. Het aantal lidmaatschapsfuncties in het 
domein werkt in dit geval tot maximaal in de derde macht door in het aantal ’als- 
... dan. ..’-regels die bepaald moeten worden (algemeen: het aantal lidmaatschaps- 
functies tot een macht, gelijk aan het aantal ingangen van de vage regelaar). 
Het is dus belangrijk het aantal sterk te beperken, maar ook weer niet te weinig 
functies te kiezen omdat er dan (te) weinig regelacties gedefinieerd kunnen worden, 
waardoor de regeling ’slechter’ wordt. Gangbaar is zeven functies in het domein. 
Aan elke lidmaatschapsfunctie wordt een ’taalkundig label’ (predikaat) toegekent, 
bijvoorbeeld ’Positief Groot’ (PG) of ’Negatief Medium’ (NM). 

De lidmaatschapsfuncties worden gekozen zoals weergegeven in afbeelding 7. 

I Negatief Negatief Negatief Nul Positief Positief Positief 4 

-0.09 -0.06 -0.03 O 0.05 0.06 0.09 x[ml 
-0.09 -0.06 -0.03 o 0.05 0.06 0.09 i<[mls] 

-0.045 -0.030 -0.015 O 0.015 0.030 0.045 9 [ra4 
-0.3 0.2 -0.1 o 0.1 0.2 0.3 yl [ W S ]  

I 
Afbeelding 7 keuze lidmaatschapcfuncties 

Aangezien de ingang van de regelaar als een drie-dimensionale vector is gedefi- 
nieerd voltrekt de evolutie hiervan zich in een drie-dimensionale ruimte. De punt van 
de vector kan in deze ruimte met vage begrippen worden aangeduid, bv. (x = PG, 
X = NM, q = NUL). 
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Het is niet moeilijk in te zien dat hierdoor 73=343 punten 
kunnen worden gedefinieerd (7 lidmaatschapcfuncties voor 3 ingangen). In principe 
zou voor eik punt uit deze ruimte de uitgang van de regelaar kunnen worden 
bepaald, hetgeen 343 'als ... dan...'-regels op zou leveren. 

Doordat de lidmaatschapcfuncties echter zodanig gekozen zijn dat elke (numerieke) 
waarde van een grootheid twee predikaten krijgt kan het aantal regels met onge- 
veer de helft worden gereduceerd. De ingang x=0.05 bijvoorbeeld behoort tot PM 
met lidmaatschapcgraad 0.87 en tot PK met lidmaatschapcgraad 0.5 (zie afbeelding 
7). Het definiëren van de uitgang van de regelaar t.g.v. één predikaat is derhalve 
voldoende om een regelactie teweeg te brengem. 

Een tweede reductie van het aantal 'als ... dan...'-regels wordt verkregen door er 
vanuit te gaan dat bepaalde ingangen van de regelaar in de praktijk helemaal niet 
voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat de ingang (x = PG, i< 
= PG, cp = PG) op zal treden, mits de regelaar stabiel is en de begintoestand 
redelijk in de buurt van het stationaire werkpunt wordt gekozen. 

Voor het voorbeeld zijn de volgende (19) regels opgesteld (door het optimaal 
geregelde te observeren): 

X 

NUL 
NUL 
PK 
PM 
PK 
NUL 
NK 
NM 
NK 
PK 
NUL 
NK 
NUL 
PK 
NUL 
NK 
NUL 
NUL 
NUL 

INGANG 

8 

NUL 
PM 
P K  
NUL 
NK 
NM 
NK 
NUL 
PK 
NUL 
P K  
NUL 
NK 
NUL 
P K  
NUL 
NK 
NUL 
NUL 

cp 

NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
NUL 
P K  
PK 
PK 
P K  
NK 
NK 
NK 
NK 
P M  
NM 

REGELACTIE 

NUL 
PM 
P M  
PG 
NUL 
NM 
NM 
NG 
NUL 
NUL 
NUL 
NM 
NM 
PM 
P M  
NUL 
NUL 
NM 
P M  
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In de vage regelaar moeten al deze regels gelijktijdig (parallel) worden aangespro- 
ken. 

Een andere (inzichtelijker) weergave is die in de vorm van een 3-dimensionale 
ruimte, opgespannen door de ingangsgrootheden. Afgebeeld zijn doorsneden bij 
verschillende waarden voor q):  

cp = NUL 
+ X ’  

NM NK NUL PK PM 

NM 

NK 
t 
2 NUL 
I 

P K  

PM 

cp = PK 

NM NK NUL PK PM 
+ X ’  

cp = NK 
+ X ’  

NM NK NUL PK PM 

NM 

NK 
t 
3: NUL 
-1 

PK 

PM 

cp = PM 
e x ’  

NM NK NUL PK 

t 
3: 
-1 

NM 

NK 

NUL 

PK 

PM 

NM 

NK 
t 
8 NUL 
J. 

PK 

PM 

c p = N M  
+ X - ,  

PM NM NK NUL PK PM 

NM 

NK 
t 
2 NUL 
J. 
PK 

PM 

21 



Wanneer de verschillende doorsneden achter elkaar worden gedacht ontstaat een 
soort 'kubus met regels' met als middelpunt de stationaire ingang (x = NUL, X = 
NUL, cp = NUL). Deze ingang levert de zogenaamde 'stabiliteitsregel' op. 
In het algemeen ontstaat er een 'wolk' rond het stationaire werkpunt, waarbinnen 
regels gedefinieerd zijn. De 'lege plaatsen' binnen de kubus kunnen geen 'kwaad' 
omdat ze worden omringd door plaatsen (mogelijke ingangen) die direct een 
regelactie tot gevolg hebben. 

Bevindt de punt van de ingangsvector zich op een plaats in de ruimte waar een 
regel is gedefinieerd, dan wordt deze regel uitgevoerd. Bevindt de punt zich op een 
plaats waar geen regel is gedefinieerd, dan wordt de regeiactie bepaaid door een 
combinatie van regels van de drie (vanwege 3-D) dichtstbij gelegen plaatsen. Dit 
geldt uiteraard alleen wanneer de lidmaatschapsfuncties worden gekozen zoals 
hierboven beschreven. 

De punt van de ingangsvector voert een beweging uit in ruimte, opgespannen door 
de ingangsgrootheden. Bevindt de punt zich op een bepaald moment binnen de 
'kubus' dan is het zeer aannemelijk dat het systeem stabiliseert, omdat steeds de 
juiste regelactie wordt gerealiseerd (afgeleid van een optimaal geregeld systeem), 
komt hij er buiten dan zijn er geen regels meer om de uitgang te beschrijven en zal 
het systeem niet meer stabiliseren. Moet dit laatste voorkomen worden, dan zullen 
buiten de 'kubus' nog extra regels moeten worden gedefinieerd. 

Wanneer alle (relevante) regels bekend zijn is het mogelijk de vage regelaar te 
realiseren. 

3.4 Simulatie 

Bij de simulatie wordt, zoals eerder werd aangekondigd, gebruik gemaakt van het 
gelineariseerde model op basis van de toestandsbeschrijving volgens formule 28. 
Het sterke punt van de vage regelaar, namelijk dat niet-lineaire modellen zeer goed 
geregeld kunnen worden, zal hierdoor niet ten volle tot uiting komen. Een eerlijke 
vergelijking met traditionele regelaars zal ook pas dan gemaakt kunnen worden 
wanneer regelingen van niet-lineaire systemen worden bekeken. 

Desalniettemin is het natuurlijk wel mogelijk om simulaties met het gelineariseerde 
model uit te voeren, en wellicht is dat ook de enige manier om op voorhand de 
prestatie te beoordelen. 

Om simulaties uit te voeren is het noodzakelijk een 'MATLAB'-programma te 
schrijven dat een vage regelaar beschrijft. Hiertoe wordt overgegaan op een 
discrete beschrijving van het continue-tijd systeem, waarbij aangenomen wordt dat 
de beschikbare verwerkingstijd voor berekeningen gelijk is aan de sample-tijd. 
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Het systeem kan dan beschreven worden door de discrete systeem- en ingangs- 
matrix: 

De uitgangs- en de doorkoppelmatrix zijn in het discrete geval gelijk aan die in het 
continue geval. 

Dit resulteert in de volgende toestands- en uitgangsvergeiijking: 

Om een simulatie mogelijk te maken moet een motor worden gekozen, die als 
ingang een spanning U in Volt heeft en als uitgang een koppel M in Nm. Hiervoor 
kan de volgende differentiaalvergelijking worden opgesteld: 

R k 
L L 

l$+ - M =  -U ( 3 3 )  

waarbij R de elektrische weerstand van de rotorspoel is, L de zelfinductie en k de 
motorconstante. 
Deze vergelijking kan als extra toestandsvergelijking worden beschouwd, waardoor 
een toestandsbeschrijving wordt verkregen met een toestandsvector, bestaande uit 
5 grootheden en de spanning op de motor als ingang van het systeem: 

x = [ x, x ,  cp, cp, M l =  

u =  E UI 
( 3 4 )  

Voor de motor is een servo-driver geplaatst, die een spanning levert, afhankelijk 
van de hoeksnelheid die door de vage regelaar wordt opgelegd. In werkelijkheid is 
de servo-driver vaak op de motor gebouwd tot één onderdeel en kan ervan 
worden uitgegaan dat de motor de hoeksnelheid levert, die wordt opgedragen. 
Voor de modellering is het uiteraard wel van belang te weten hoe de servo-driver 
werkt. In dit geval wordt uitgegaan van een gewone PID-regeling over de motor. 
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In discrete vorm ziet een PID-regelaar er als volgt uit: 

'd AT 'd) y[i] = y[i-i] +E [ i ]  *K(l+-+-+- 
T~ xi AT 

AT zi AT 
-e[i-1] * K ( 1 + 3 + 3  + e [ i - 2 ]  OK(-) 'd 

(35) 

met e het verschil tussen de ingestelde en werkelijke waarde, en y de uitgang van 
de regelaar (Zie Min [19]). 
Een schematische weergave van het 'fuzzy' geregelde systeem is gegeven in 
afbeelding 8. 

- 
>; x 

I >- Servodriver --+ systeem 
cp 

4 I I 

Afbeelding 8 schematische weergave vage 
regelkring 

Omdat de resolutie van de meetwaarden bij een vage regelaar meestal laag wordt 
gekozen (overigens één van de zeer sterke punten van vage regelaars) is het niet 
nodig afgeleiden van grootheden te meten. Een voldoende nauwkeurige schatting 
van een afgeleide wordt verkregen door twee opeenvolgende waarden van een 
grootheid te delen door de sample-tijd. Dit is ook weergegeven in afbeelding 8. 

In het geval van dit voorbeeld worden alleen de de plaats x en de hoekverdraaing q 
gemeten. 

In de vage regelaar worden de waarden van de verschillende ingangsgrootheden 
afgerond (lage resolutie) om redenen die in de volgende alinea naar voren zullen 
komen. Deze afronding is zodanig dat de grootheden op het gehele domein een 
vooraf bepaald discreet aantal waarden kunnen aannemen. In dit geval 19 (dit 
aantal is slechts toevallig gelijk aan het aantal 'als ... dan...'-regels). De positie op het 
plateau bijvoorbeeld, loopt van -0.09 m naar +Q.Q9 m in stappen van 0.01 m. De 
positie wordt dus afgerond op de dichtstbijzijnde hele centimeter. Zie afbeelding 7. 

24 



Omdat alle drie ingangsgrootheden 19 verschillende discrete waarden kunnen 
aannemen zijn er 1 g3 = 6859 verschillende combinaties van ingangssignalen 
mogelijk. Een slimme handelswijze is om vooraf voor elke mogelijke combinatie de 
uitgang van de vage regelaar te berekenen en deze uitgangen op te slaan in een 
drie-dimensionale matrix van 19xl9x19 elementen. Bij de simulatie, of werkelijke 
regeling, is zeer snel de regelactie bij een bepaalde combinatie van ingangen te 
bepalen, door simpelweg een element uit de matrix op te vragen. 

- 
0 . 0 1  5 - - 
0 . 0 1  - - - E 0.005 - 

0 -  

-0.005 - 
-0.01 - - 

O 1 2 3 4 5 6 7 a s 1 0  

tijd Es] 

-0.01 5 

i 

Wanneer de berekeningen wel 'on-line' kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
wanneer men de beschikking heeft over een snelle computer is het uiteraard niet 
nodig om de meetresosutie te beperken. Een sterk punt van vage regelaais IC 
echter dat nauwkeurige metingen geen vereiste zijn om goede resultaten te 
verkrijgen. 

Voor het berekenen van de uitgang wordt gebruik gemaakt van de 'centre of area'- 
methode. 

Op de hierboven beschreven wijze zijn simulaties uitgevoerd, waarvan een resultaat 
is afgebeeld in afbeelding 9. De 'PC-MATLAB' programma's zijn te vinden in de 
bijlagen. 
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snelheid op plateau 
0.04 

0.03 - 

-0.02 - 
-0.03 - 
-0.04 - 
-0.05 

1 2 a 4 9 6 7 a S 1 0  
' 
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tw [SI 

0 . 0 1  5 

0.0 1 

0.005 

- 
O - e 

-0.005 

I -o.o1 

f l  

I 

I 
1 1 0  2 3 4 5 6 7 a 9 U 

- 0 . 0 1  5 

tijd [SI 

afbeelding 9 simulatieresultaat 

Wanneer de beginconditie 'in de buurt' van het stationaire werkpunt wordt gekozen 
blijkt dat het systeem altijd een soortgelijk gedrag vertoont. Dit gedrag vertoont 
weinig overeenkomst met dat van traditionele regelaars. 

Kritische lezers zullen opmerken dat het systeem niet stabiel wordt. Dit is uiteraard 
niet te ontkennen, maar het systeem wordt ook niet instabiel. De oorzaak hiervan 
ligt in het feit dat de (meet)resolutie van de regelaar zeer laag is (voor x bijvoor- 
beeld 0.01 m). Met deze gedachte in het achterhoofd is het resultaat van de 
regeling helemaal niet slecht. 
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3.5 Algemene ontwerpmethode 

Op basis van de hierboven beschreven voorbeelden wordt geprobeerd de gevolg- 
de werkwijze samen te vatten om te komen tot een soort algemene ontwerpmetho- 
de voor vage regelaars (voor een regulateurprobleem). 
Het ontwerpen gaat in een aantal stappen: 

1) Bepaal in- en uitgangen van de regelaar 

2) Probeer door ’met het systeem te spelen’ te achterhalen wat de minimale en 
maximale waarden van de toestandsgrootheden zijn. Bit ‘speien’ ieverl 
tevens inzicht in het systeem op. Uiteraard kan hierbij ook gebruik worden 
gemaakt van reeds bekende kennis van (menselijke) experts. 

3) Stel lidmaatschapsfuncties voor de in- en uitgangsgrootheden van de 
regelaar op. Op het gehele domein (tussen de minimale en maximale 
waarde) wordt een aantal lidmaatschapsfuncties gekozen, waarbij in elk 
geval ’toppen’ van lidmaatschapsfuncties worden geplaatst op de minimale 
en maximale waarde en op de plaats van het stationaire werkpunt (i.v.m. 
stabiliteitsregel). Het minimum aantal lidmaatschapsfuncties op het domein is 
derhalve 3. Een beter (rege1)reaultaat verkrijgt men echter wanneer meerdere 
lidmaatschapsfuncties worden gedefinieerd, bijvoorbeeld 5 of 7. Aan iedere 
lidmaatschapsfunctie wordt een ’taalkundig label’ toegekent. 
Belangrijk is het daarbij om de functies zodanig op elkaar te laten aansluiten 
dat voor elke waarde uit het domein twee lidmaatschapfuncties worden 
’geactiveerd’, zoals ook beschreven bij het laatste voorbeeld, waardoor het 
aantal regels sterk kan worden gereduceerd. 

4) Definieer een ’wolk’ rond het stationaire werkpunt in de ruimte opgespannen 
door de ingangsgrootheden van de regelaar en bepaal hiervoor de (vage) 
uitgang(en). De grootte van de ’wolk’ is afhankelijk van hoeveel regels men 
wenst te definiëren en bij welke ’off-set’ men nog bereid is een regelactie te 
leveren. Het aantal regels is een zeer beperkende factor wanneer berekenin- 
gen ’on-line’ moeten worden uitgevoerd. De regelaar wordt dan snel (te) 
traag. Dit is niet het geval wanneer de regelacties in een meer-dimensionale 
matrix worden opgeborgen hetgeen echter veel geheugenruimte kost, vooral 
wanneer de meetresolutie hoog is. Wanneer het laatste wordt toegepast 
moeten de domeinen van de verschillende te meten grootheden worden 
verdeeld in een beperkt aantal discrete waarden, waarop de gemeten 
waarde wordt afgerond (resolutie beperken). 

5) Na deze laatste stap kan de regelaar worden geïmplementeerd en wanneer 
men de beschikking heeft over een model, kunnen simulaties worden 
uitgevoerd . 
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4. Conclusies 
In het bovenstaande is geprobeerd een algemene ontwerpmethode te beschrijven 
van een vage regelaar (regulateurprobleem) voor een dynamisch systeem, aan de 
hand van een optimaal geregeld systeem. 

Meestal is het echter niet gebruikelijk om eerst een toestandsbeschrijving op te 
stellen, om vervolgens een vage regelaar te ontwerpen. Het grote voordeel van 
’fuzzy logic’, namelijk dat men niet hoeft te beschikken over kennis van differenti- 
aalvergelijkingen, %oe~~.amdsbes@hrijvingen of :egeltheoriEn, verdwijnt in dat geval. 

De toestandsbeschrijving is in dit geval dan ook alleen maar gebruikt om de 
beschikking te kunnen hebben over een ’goed geregeld systeem’. Daarnaast biedt 
de toestandsbeschrijving de mogelijkheid om simulaties uit te voeren. De ’fuzzy 
control rules’ zijn opgesteld door het geregelde systeem te observeren. Voordeel 
van het waarnemen van een optimaal geregeld systeem is dat de stabiliteit aanne- 
melijk is, echter niet bewijsbaar. 

Diegene die na het lezen van dit verslag nog twijfelt aan aan de vage regeltheorie 
moet bedenken dat de theorie op zichzelf niet vaag is, maar wiskundig juist goed 
onderbouwd. 
Vanuit regeltechnisch oogpunt heeft ’fuzzy logic’ haar kracht reeds bewezen. De 
toekomst zal leren of ’fuzzy logic’ werkelijk de belangrijke rol gaat spelen in ons 
dagelijks leven die haar wordt toegedicht. 
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6.1 Bijlage 1 

% Programma om de overdrachtsmatrix H te berekenen 

delta - -  fi punt = 0.03333333; 

NL=[1.87.50 O O O O O O O O O O O O O O O]; 
NM=[O .5 .87 -1 .87 S O  O O O O O O 8 O O O O O]; 
NS=[Q O O 0.5.871 .i3750 O O O O O O O O O]; 
ZE=[O O O O O O O .5 .87 1 .87 .50 O O O O O O]; 
PS=[O O O O O O O O O 0.5.87 I .87.50 O O O]; 
PM=[O O O O O O O O O O O O 0.5.871 .87.50]; 
PL=[O O O O O O O O O O O O O O O 0.5.8711; 

Overdr = [ZE;PM;PM; PG;ZE; NM;NM;NG;ZE;ZE;ZE;NM; NM 
; PM; PM;ZE;ZE; NM; PM] ; 

H = zeros(I7,17*17); 

for ex = 218, 
for ev = 2:18, 

for ef = 2:18, 

In = [min([ZE(ex), ZE(ev), ZE(ef)J) 
min ([ZE (ex), P M (ev) , ZE (ef)]) 
min( [ PS(ex), PS(ev), ZE(ef)]) 
min([ PM (ex), ZE(ev), ZE(ef)]) 
min ([ PS (ex), N S (ev) , ZE (ef)]) 
min ([ZE (ex), N M (ev), ZE (ef)]) 
min ([ N S (ex), N S (eV) , ZE (ef)]) 
min([ NM (ex), ZE(ev), ZE(ef)]) 
min ([ NS (ex), PS (ev) , ZE (ef)]) 
min ( [ PS (ex), ZE (eV) , PS (ef)] ) 
min ([ZE (ex), PS (ev) , PS (ef)] ) 
min([NS(ex), ZE(ev), PS(ef)]) 
min ([ZE(ex), NS(ev), PS (ef)]) 
min([PS(ex), ZE(ev), NS(ef)]) 
min([ZE(ex), PS(ev), NS(ef)]) 
min([NS(ex), ZE(ev), NS(ef)]) 
min ([ZE (ex), N S (ev) , N S (ef)] ) 
min ([ZE (ex), ZE (ev) , P M (ef)]) 
min ([ZE (ex), ZE(ev), NM (ef)])] ; 
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num=O; 
den =O.OOI ; 

for hulp = 1:19, 
memchip = max(min(ln,Overdr(:,hulp))); 
num = num + memchip*delta - -  fi punt*(hulp-IO); 

den =den + memchip; 
end; 

H((ex-l)8(ev-l)+ (17*(ef-2])) =numiden; 

end; 

end; 
save overdr 

end; 
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6.2 Bijlage 2 

% Simulatieprogramma fuzzy regelaar 

load overdr 
r =0.01; % Straal bolletje 
I=O.I; % Lengte middelpunt I-profiel tot middelpunt 

bolletje 
tm =0.2; % Massa bolletje 
J = I e-3; 
Jm =J/m; % Hulpvariabele 
g =9.81; % Versnelling zwaartekracht 
LM =3.4e-3; % Zelfinductie motor 
RM=1.6; % Weerstand motor 
kM=71e-3; % Motorconstante 

% Massatraagheid I-profiel 

den = I*I + .5*r*r + Jm-l/6*(r + 2*S)*(r + 2*1); 

% -- toestand: [x, xpunt, fi, fipunt, motorkoppel]’ -- 
% -- ingang: spanning M -- 

A =  [ O  1 0  O 0  
-g*(r+ 2*1)/3/den O g*(r*(i-r)-2*Jm)/3/den O (r+ 2*1)/3/m/den 

O O 0  1 0  
-g/den O g*(l-r)/3/den O l/den/m 
O O 0  O -RM/LM]; 

B= [O O O O kM/LM]’; 

c = [ 1 0 0 0 0  % x  
O 1 O O O % x-punt 
O0100 %fi  
O O O 1 O]; % fi-punt 

D= [O O O O]’; 
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tmax=l; 
deltat =O.OOI ; 

[M,LAMBDA] =eig(A); 
LAMB=diag( [exp(LAMBDA(I ,l)*deltat) 

exp(LAMBDA(2,2)*deltat) 
exp (LAM BDA(3,3) *deltat) 
exp (LAM BDA(4,4) *deltat) 
exp(1AM BDA(5,5)*deitat>]); 

Ad = real(M*lAMB*inv(M)); 
% Ad bevat verwaarloosbaar imaginair deel 

Bd = r ea1 (M *inv( LAM BDA) *inv( M) * (Ad-ey e (5)) *B) ; 
% Bd bevat verwaarloosbaar imaginair deel 

Cd = C; 

Dd = D; 

XO = [0.02 0.02 O O O]’; % beginconditie 

delta x=O.Ol; 
deltax - -  punt = 0.01 ; 
delta fi =0.005; 
deltafi - -  punt = 0.00333333; 

toestand = [I; 
figewenst = [I; 
ingang = [I; 
taui = 0.1; 
taud = O; 
Kver = 20; 

Xi = XO; 
%ui =O; 
ui min I =O: 
i m i n - i  = X Ó ( i  ,I); 
f ii-min-1 - -  = XO (3, I ) ; 
e m  min 1=0; 
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R I  = Kver*(l + taud/taui + deltat/taui + taud/deltat); 
R2 = -Kver*(2*taud/deltat + 1 + taud/taui); 
R3 = Kver*taud/deltat; 

simultijd = IO; % seconden 
aantalpunten = 200; 
aantalstappen = simultijd/deltat; 
stapgrootte = simultijd/aantalpunten/deltat; 

for k = l:aantalpunten, 
for k l  = tstapgrootte; 

Yi = Cd*Xi; 
xi = Yi(1,l); 
fii = Yi(3,l); 
x diff = l/deltat*(xi-xi min 1); 
fidiff - = 1 /deltat*(fii-fii - -  %in 7); 

% ########## TOEPASSEN FUZZY CONTROL RULES ########## 

ex = round(xi/delta x) + IO; 
ev = round(x díff/dëlta x punt)+10; 
ef = round(fii/delta - fi) +1& 

if ex > 19 

end 
if ex e 1 

end 

ex = 19; 

ex = 1; 

if ev > 19 

end 
if ev e 1 

end 

ev = 19; 

ev = 1; 

if ef > 19 

end 
if ef e 1 

end 

ef = 19; 

ef = 1; 
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fi - -  r punt = H( (ex-I), (ev-I) + 17*(ef-2) ); 

eps = fi - -  r punt - fi - diff; 

ui=ui - -  min I + R I  *eps+ R2*eps - -  min I + R3*eps - -  min 2; 
Xi - plus - i = Ad*Xi+Bd*ui; 

% ----- maak een tijdstap ----- 

Xi=Xi plus I ;  
xi min I =Z; 
fii-min-i =fii; 
ecs mTn 2=eps - -  min I ;  
eps-min-l= eps; 
ui Gin - f=ui; 

end- 
toestand = [toestand; Xi - plus - 1 ’]; 
ingang = [ingang ui]; 
figewenst = [figewenst fi -- r punt]; 

end; 
t = simultijd/aantalpunten:simultijd/aantalpunten:simultijd; 
plot(t,toestand) 
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