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Samenvatting

Eustatia, Alexis J.M. De Regeling van een Loopkraan op basis van Fuzzy Logic v s .
Conventionele Regeltechniek.

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, juli 1992

In dit afstudeerverslag worden de mogelijkheden onderzocht van de besturing van een
loopkraan met Fuzzy Logic Control en conventionele PD regeling. Beide regelaars
kunnen in twee modi functioneren: Modus 1 waarbij de regelaar een last naar een
setpoint verplaatst en de beweging van de last uitdempt, en modus 2 waarbij de
regelaar de beweging van de last minimaliseert vanaf het moment dat de trolley
gestopt wordt. De prestaties qua insteltijd, overshoot en eindfout worden voor beide
regelaars vergeleken.
Uit het onderzoek blijkt dat Fuzzy Logic toegepast voor de positieregelaar een betere
prestatie levert dan de conventionele regeltechniek.
De prestaties in geval van regeling volgens modus 2 zijn vrijwel gelijk.
De voordelen van Fuzzy Logic in geval van loopkraanbesturing komen vooral naar
voren indien de regelaar tegelijk meerdere doelstellingen, dat wi! zeggen
positiesturing en last-uitdemping moet realiseren.

Summary

Eustatia, Alexis J.M. Crane control using Fuzzy Logic vs. Conventional Control

M.Sc.Thesis, Measurement and Control Section ER, Electrical Engineering,
Eindhoven University of Technology, july 1992

In this thesis the possibilities of Fuzzy Logic Control and Conventional PD Control
are analyzed. Both controllers have two operating modes. Mode 1 is used for setpoint
control where the controller directs a load from a starting position to a setpoint
position, minimizing the load swing at the setpoint. In Mode 2 the Controller takes
over control from the operator, minimizing the load swing, as soon as the trolley is
stopped.
The performance of the controllers are compared, taking into account the criterions
overshoot, settling-time and position-error.
The performance of the controllers in mode 2 are almost equal. The performance of
the Fuzzy Logic Controller in Mode 1 is much better.
The advantages of Fuzzy Logic used for crane control are the possibilities to realize a
controller controlling multiple objectives in parallel, like setpoint control and swing
minimalization.
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1. InIeiding

De regeling van systemen volgens de conventionele regeltheorie is gebaseerd op de
mathematische modellering van het systeem. In de praktijk is het zowel moeilijk het
proces volledig te modelleren, als het vanuit het mathematische model ontwerpen van
een algemeen toepasbare regelaar. Ret mathematische model van qua configuratie
relatief eenvoudige systemen vormt al snel een complex niet-lineair stelsel van
differentiaalvergelijkingen. Conventionele regelaars worden dan ook meestal
ontworpen voor een bepaald werkpunt van het proces, waarbij slechts kleine
afwijkingen rond dit werkpunt worden beschouwd. In dit geval kunnen de niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen, meestal door lineaire benaderingen worden vervangen.
Uitzondering hierop vormen de zogenaamde "stijve" differentiaalvergelijkingen.

Voor veel systemen, zoals bijvoorbeeld in de proces industrie is het vaak zeUs in het
geheel niet mogelijk het proces wiskundig te modelleren. Regelsystemen worden
gevormd door een hierarchische structuur van PID-regelaars, die bijgeregeld of
gepasseerd worden door proces-operators op basis van ervarings-kennis. Zij hanteren
ervarings-regels als "Indien de Druk in Vat a hoog, terwijl de Flow door Pijpleiding b
groot is, dan moet Klep c een beetje meer open gedraaid worden".
De mens is in staat op grond van dit soort ervarings-regels een proces te besturen.
Ook bij ander soort systemen, als bijvoorbeeld het omgekeerde-pendel systeem [7], is
de mens in staat de stuurregels aan te geven, terwijl het ontwerpen van een
conventionele regelaar ingewikkeld is.

De Fuzzy Logic Theorie van Prof. Lotfi Zadeh [9], biedt mogelijkheden om op basis
van ervarings-regels expert-systemen en systeemregelaars te ontwerpen.
Met Fuzzy Logic wordt het mogelijk met linguIstische grootheden als bijvoorbeeld
"groot", "warm", "een beetje" te rekenen, en een systeem te regelen. De essentiele
ervaringskennis van proces-operators zou met behulp van Fuzzy Logic in een Fuzzy
Logic regelaar te implementeren zijn.

In dit verslag zullen de mogelijkheden van Fuzzy Logic als regeltechniek onderzocht
worden, toegepast op een Loopkraan model.
Doel van de regelaar is het besturen van de loopkraan-motor van uit een
Programmable Logic Controller (PLC) in twee verschillende modi. In modus 1 dient
een last van een Startpositie A naar een Set-Point positie B verplaatst te worden, met
minimale overshoot van de last ten opzichte van het Set-Point, en minimale insteltijd.
In modus 2 dient de regelaar de overshoot, en insteltijd te minimaliseren vanaf het
moment dat de trolley op een willekeurige plaats gestopt wordt.

De prestaties van de Fuzzy Logic Regelaar zullen vergeleken worden met die van een
conventionele PID-regeling. Tevens wil dit onderzoek vooral ook inzicht geven in
niet kwantitatieve aspecten, als de werking van regelaars gebaseerd op Fuzzy Logic in
het algemeen, en faciliteiten op ontwerpgebied van Fuzzy Logic Regelaars.
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In dit verslag zal in hoofdstuk 2 allereerst worden ingegaan op de Fuzzy Logic
Control Theorie. In hoofdstuk 3 zal de Loopkraan beschreven worden, alsmede de
Hardware en Software van de PLC-besturing. De Fuzzy Logic regelaar en PID
regelaar zullen in hoofdstuk 4 behandeld worden. In hoofdstuk 5 volgen de metingen
aan zowel het fysische loopkraan-systeem als het computer gesimuleerde systeem.
In hoofdstuk 6 zuHen tenslotte de conclusies naar aanleiding van de metingen en het
onderzoek behandeld worden.
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2. Fuzzy Logic Control

De Fuzzy Logic Theorie [9] werd in 1965 opgesteld door Prof.Lotfi Zadeh. Fuzzy
Logic [Ned: Vage Logical kwam tegemoet aan de tekortkomingen van de
conventionele propositie-logica waar slechts gebruik gemaakt kan worden van
disjuncte klasse-indelingen.

In de propositie-logica geldt de uitspraak dat een element tot een bepaalde klasse
behoort ''waar'', "on-waar", of binair "1", en "0" oplevert. In wiskundige notatie, voor
een klasse P:

(1)

In de praktijk levert een dergelijke indeling problemen op. Bij de indeling van een
temperatuur in een klasse-indeling (Koud,Lauw,Warm) is het arbitrair om een
temperatuur van bijvoorbeeld 25°C in te delen in de klasse Koud of Warm.
De conventionele logica vereist echter zo'n dergelijke harde indeling, terwijl de mens
liever werkt met graduele overgangen tussen klassen.

Met de introductie van Fuzzy Logic werd het mogelijk grootheden in te delen in
elkaar overlappende klassen, en de graduele overgangen tussen klassen te definieren.
In tegenstelling tot de conventionele logica is een volgende uitspraak mogelijk:

. (2)

De indeling van grootheden in elkaar overlappende klassen geschiedt met behulp van
membershipfuncties. Deze membershipfuncties bepalen met welke graad een element
uit een klasse tot die bepaalde klasse behoort.

Voor een verzameling X van elementen x bestaat de Fuzzy Verzameling N uit de
volgende geordende verzameling:

(3)

Hierbij is J..Lr:lx) de membershipfunctie, behorende bij een klasse P, deelverzameling
van X
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De vorm van de membershipfuncties is niet voorgeschreven.
In de praktijk worden echter vooral convexe functies toegepast, met een trapezium-,
of gaussian vorm.

Net als in de propositielogica zijn in de Fuzzy Llgica diverse operaties op Fuzzy
verzamelingen gedefinieerd.

Voor de membershipfunctie van de doorsnede van twee fuzzy verzamelingen geldt:

(4)

De membershipfunctie van de vereniging van twee Fuzzy verzamelingen:

(5)

In onderstaande figuur 1 is een voorbeeld van een mogelijke klasse indeling van de
temperatuur in de klassen (Koud,Lauw,Heet) voor zowel Conventionele- (figuur la),
als Fuzzy-Logica weergegeven (figuur Ib). In figuur 1 is te zien dat de overgangen bij
de conventionele logica abrupt, of "crisp" zijn, terwijl de overgangen bij de Fuzzy
Logic gradueel zijn.

15"c 25·c 15"c 25"c

Figuur la. Figuur lb.
Weergave van de klasse-indeling van Koud, Lauw, Warm voor Conventionele- (la) en
Fuzzy-Logica (lb).

In Fuzzy-Logic kan een grootheid dus tegelijkertijd voor een bepaalde graad tot
verschillende klassen behoren.
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Ben Fuzzy Regelsysteem bestaat nu uit een set van "If-Then"-regels, die aangeven
welke linguistische waarden de output-grootheden moeten aannemen, indien de input
grootheden aan bepaalde condities voldoen.

De If-Then regels hebben de volgende vorm:

If {Antecedentj =[.] and/or Antecedentj =[.] .. } then {Conclusiek =[.] en Conclusiel =[.]
.}

Meerdere "Antecedenten" en "Conclusies" kunnen dus tegelijkertijd in een beslissings
regel voorkomen.
Ret geheel van antecedenten vormt de input naar de Fuzzy regelaar, het geheel van
conclusies de output.

Yoor het bepalen van de output, behorende bij een bepaalde input wordt allereerst
de Fuzzy Inferentie uitgevoerd.
Riertoe wordt per "If-Then" regel de geldigheidsgraad van de antecedenten bepaald.
Ret toepassen van de and-operator in deze regels impliceert dat de conclusie geldig is
met een graad groter dan nul, indien aIle antecedenten een geldigheidsgraad groter
dan nul hebben. Ret toepassen van de and operator komt overeen met het nemen
van het minimum van de antecedenten.
Ret toepassen van de or-operator in de "If-Then" komt overeen met het nemen van
het maximum van de antecedenten. De or-operator wordt toegepast indien de
conclusie geldig moet zijn, met een graad groter dan nul, indien tenminste een van de
antecedenten een geldigheidsgraad groter dan nul heeft.

De mate waarin de geldigheidsgraad van de conclusies per regel meegewogen worden
ter bepaling van de uiteindelijke reele output wordt bepaald door de defuzzificatie
methode.
De "Centre of gravity"-methode is de meest toegepaste methode. Per "If-Then"-regel
wordt bij deze defuzzificatie-methode een begrensd oppervlak bepaald van de
conclusie-membershipfuncties. Deze begrenzing wordt gevormd door het bij de
inferentie berekende minimum, dan weI maximum. Ret zwaartepunt van alle op deze
wijze bepaalde oppervlakken is de waarde van de reele-output.
Left-max, Right-max zijn andere defuzzificatie methoden [2].
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Ter verduidelijking is in onderstaande figuur 2 een voorbeeld weergegeven voor een
Inferentie-, en Defuzzificatie-stap. Afgebeeld zijn twee regels uit een voorbeeld "1£
Then"-regel-set. Voor een druk Pl' en temperatuur Tt worden de geldigheidsgraden
van de antecedenten bepaald.
De antecedenten zijn in de "If-Then" regels verbonden door een "and" operator. Bij
de inferentie wordt daarom het minimum van de geldigheidsgraden genomen.
Als defuzzificatie-methode is in het voorbeeld de "Centre of gravity" methode
genomen.
Het zwaartepunt van de oppervlakken van de output-membershipfuncties ligt bij Ft.

Inferentie

Regel 10 Minimum (0.4,0.4)=0.4

Regel! Minimum (0.5,0.1)-0.1

Laag

0

1N 2LJ Regel 1
~= :If Drok Hoog en Temperatuur Warm,
~ Then Flow Weinig

Druk In Vat 1 Pt

Normaal Hoog
1

.bLx1:

Output=C.O.G.(O.1Weinig,...•O.4Normaal)Normaal Veel

Temperatuur In Vat 1

Koud Normaal Warm Regel 10
If Druk Normaal en Temperatuur

0.4 Normaal, Then Flow Normaal
....... - - 0.1 Defuzzificatie

Figuur 2. Weergave van het Inferentie- en Defuzzificatie-proces.

Het geheel van regels, Membershipfuncties en defuzzificatie-methode vormt uiteinde
lijk een Fuzzy-Rulebase die ter besturing van een bepaald systeem, of expert-systeem
kan dienen.
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3. Het Loopkraan systeem

Het loopkraan systeem bestaat uit een geleidingsrail waarover een trolley voortbewo
gen kan worden, aangedreven met behulp van een DC motor via een tandriem.
Een last wordt met een kabel aan de trolley bevestigd.
In onderstaande figuur(3) is het loopkraan systeem weergegeven.

<
Vtrol,Fr

Figuur (3). Het Loopkraan systeem.

Daarbij is

T

~
8> O,W >0

. Sr
(

h

h Lengte van de kabel (m)
MT Massa van de Trolley (kg)
ML Massa van de Last (kg)
Vtrol Snelheid van de Trolley (m/s)
e Hoek (rad)
<a> Hoeksnelheid (rad/s)
~ Positie van de Trolley gemeten langs geleidingsrail (m)
SL Positie van de Last gemeten langs geleidingsrail (m)
YL Hoogte van de last gemeten langs loodlijn (m)
FT Netto kracht uitgeoefend op de trolley (N)
T Spankracht in kabel (N)
g Versnelling van de zwaartekracht (m/s 2

)
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Via onderstaande afleiding, ontleend aan [8], worden de differentiaal-vergelijkingen
van het loopkraan systeem opgesteld.

De coordinaten van de last worden beschreven door formules (6) en (7):

Y =-hCos9L

Bewegingsvergelijking van de trolley, formule (8):

De differentiaalvergelijkingen van de last luiden dan:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Door differentiatie van vergelijkingen (6) en (7), en eliminatie van SvYv en T uit
vergelijkingen (8) tim (10) volgen de niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van het
loopkraan systeem:

FT-kfLhe2~ne-kf~~necos9
Sr ---=---=-----.....;;;...----

kfr+kfLSin 2e

e F~os9-kfLhe2SineCos9-g(ML+Mr)Sine

h(kfT+kfLSin 2e)
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Dit stelsel van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen kan gelineariseerd worden
indien de hoek 8, en hoeksnelheid Ca> klein blijven.
De volgende benaderingen zijn dan acceptabel:

Toepassingen van deze benaderingen levert het volgende gelineariseerde model op:

e FT-g(ML +MT)8

hMT

(14)

(15)

Ret stelsel niet-lineaire differentiaalvergelijkingen vormt het model voor de compu
tersimulatie van het loopkraan systeem zoals opgenomen in bijlage [1].

Ret maximale koppel dat de trolleymotor kan leveren is in het simulatiemodel door
middel van acceleratie-begrenzingen van de trolley met last gemodelleerd.
De samplefrequentie van de Fuzzy- of Conventionele-regelaar kan door middel van
de parameter sample rate ingesteld worden.

De natuurlijke demping van het systeem ten gevolg van WfIJvmg wordt in het
simulatiemodel verwaarloosd. Dit is aanvaardbaar omdat de natuurlijke dempingstijd
van het systeem veel groter is dan de dempingstijd indien het systeem geregeld wordt.

De simulatie maakt gebruik van "ruisvrije"-inputs, de kabel is volledig stijf en
massaloos gemodelleerd, de constructie is volledig stijf, en het verband tussen output
van snelheidregelaar en de snelheid van de trolley is lineair. Tevens is er geen
vertraging tussen gemeten inputgrootheden, en de daarbij berekende outputgroothe
den door de regelaar: op elk "sample-moment" van de regelaar is bij de aangeboden
input direct een output beschikbaar.

De modellering van het gesimuleerde model vormt hiermee een gei"dealiseerde
benadering van de werkelijkheid:

De prestaties van de gesimuleerde regelaars kunnen dan ook gezien worden als
prestatie-bovengrens.
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Zowel het fysische systeem als het gesimuleerde systeem maken gebruik van de input
grootheden hoek 9, positie S van de trolley en gewenste trolley-snelheid Vset. De
hoeksnelheid <.&> wordt berekend uit twee opeenvolgende waarden van de hoek 9.
Output van de regelaar is de trolley snelheid Vtrol•

De regelaars maken geen gebruik van de kabel-Iengte h, hoewel deze systeemparame
ter in de differentiaalvergelijkingen voorkomt. De regelaars worden ingesteld en
getest op basis van een vaste kabellengte.

Het fysische loopkraan-systeem wordt bestuurd vanuit een OMRON Sysmac C200H
Programmable Logic Controller.
Deze PLC is zodanig opgebouwd, dat naast een Central Processing Unit, diverse
andere "taak units" als AD-,ASOI-, Position Control-units in de configuratie opgeno
men kunnen worden.
De systeemconfiguratie in het geval van de loopkraan besturing is als weergegeven in
onderstaande figuur(4)

Loop Kraan Systeem

Trolley Motor Hoek Sensor Fotocel PositieOpnemer

I
Pulsbreedte Joystick Computer

Modulator
Display

I \7 J1 \7 \7 1\Contact Input
DA Convertor AD Convertor Counter Unit

Unit

-

Contact Output CPU Host Link Unit
Unit

.J-.l II

Fuzzy Unit FZOOl
PLC

Figuur (4). Weergave van systeemconfiguratie.

CPUOl:
IDOOl:
OCOOl:
ADOOl:
DAOOl:
LK201:
CTOOl:
FZOOl:

Central Processing Unit
Contact Input Unit
Relais Output Unit
Analoog Digitaal Convertor Unit
Digitaal Analoog Convertor Unit
Host Link Unit
Pulse-Counter Unit
Fuzzy Processor Unit
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De werking van het systeem is als voIgt:
Een hoek-encoder is verbonden met de as die de tandriem van de trolley aandrijft en
fungeert zodanig als positieopnemer van de trolley. De encoder geeft een tweetal
pulsreeksen af die geteld worden door de Counter Unit. De relatieve fase tussen de
puIsen bepaalt de bewegingsrichting van de trolley.

De hoek e wordt bepaald met behulp van een hoeksensor, die bestaat uit een
wrijvingsloze potmeter. Het versterkte signaal wordt ingelezen door de AD-unit.

Hoeksnelheid (a) wordt in de PLC berekend door twee opeenvolgende waarden van de
hoek van elkaar af te trekken. Dit verschil is een maat voor de hoeksnelheid.

De Contact Input Unit leest aan/uit-signalen van de fotocellen en joystick. Met de
joystick kan Vset en het setpoint van de positie veranderd worden.

De fotocellen in het systeem, dienen ter calibratie van de geleidingsrail-Iengte: Indien
het programma wordt opgestart beweegt de trolley richting startpositie. Indien de
eerste fotocel lichtbundel onderbroken wordt, wordt de counter gereset en bewegings
richting van de trolley omgekeerd. Indien de lichtbundel van de tweede fotocel
onderbroken komt de tellerstand overeen met de gemeten baanlengte. Deze eindtel
lerstand wordt opgeslagen op een geheugenplaats in de PLC.
De fotocellen dienen daarna voor beveiliging. Indien een der lichtbundels wordt
onderbroken wordt verplaatsing van de trolley nog slechts in een richting toegestaan.
Eindschakelaars zijn aan de uiterste randen van de geleidingsrail opgenomen, die
indien aIle programmabeveiligingen falen, de motorstroom rechtstreeks onderbreken.

De motor wordt aangestuurd door Pulsbreedte modulator, die aangestuurd wordt
door een DA-unit in combinatie met Contact Output Unit. De Contact Output Unit
zorgt voor de draairichting van de motor.

De Host Link Unit maakt communicatie met een PC mogelijk, voor bijvoorbeeld
Real Time display.

15



De Fuzzy Processor Unit C200H-FZ001 wordt geladen met een Regelset en Mem
bershipfuncties. De Fuzzy Unit ontvangt data van de CPU, voert inferentie en
defuzzificatie uit, en zet data klaar voor de CPU. De CPU leest data in van de units,
schaalt data en converteert deze naar het juiste format. Inputs worden naar de Fuzzy
Unit geschreven en de resultaten uitgelezen. Na schaling wordt de loopkraan motor
via DA unit en puls-breedte-modulator aangestuurd.

In figuur (5) is de programmastructuur weergegeven:

I

CD Read Input
Units

I
IScaling

0 Scaling
Conversion CDConversion

I
ISet Fuzzy

CD Set Output
Unit Input ®Units

I
I

0
Get Fuzzy

Result

I

Figuur 5. Programma structuur van de PLC
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4. Regelaars voor bet Loopkraansysteem

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de Fuzzy Logic Regelaar en PID Regelaar
behandeld.
Het doel van de regelaars is de besturing van het loopkraan systeem in twee modi:

Modus I:Positie Regeling.

De regelaar moet de last met minimale overshoot, en minimale insteltijd van een
startpositie A naar een setpoint positie B sturen.

Modus II: Stop-Regeling.

Tijdens normaal bedrijf dient de regelaar geen correctie op de trolleysnelheid uit te
voeren. Indien de trolley echter gestopt wordt, moet de regelaar de trolleysnelheid
zodanig corrigeren dat de last in minimale tijd, en minimale overshoot tot stilstand
komt ten opzichte van de trolley.

4.1 Ontwerp van de Fuzzy Logic Regelaar

Het ontwerp van de regelaar gebaseerd op Fuzzy Logic kan ingedeeld worden in drie
ontwerpstappen:

i) Het indelen van de input-output grootheden in membershipklassen.

ii) Het opstellen van de regelset.

iii) Het definieren van de membershipfuncties en defuzzificatie methode.

4.1.1 Ontwerpstap i:

Ontwerpstap i bestaat uit het indelen van de input- en output grootheden in
membershipklassen. Het aantal toestanden dat voor de regeling van het systeem
onderscheiden moet worden bepaald ontwerpstap i.
In de praktijk blijkt dat de rol van enkele door de ontwerper gedefinieerde members
hipklassen minder belangrijk is dan van andere klassen. Ook kan het voorkomen dat
juist een minder grove indeling van toestanden in membershipklassen noodzakelijk is,
om voor bepaalde toestanden een nog fijnere regeling te realiseren. Men kan dan
ook na experimenten het aantal membershipfuncties reduceren of uitbreiden, om de
prestatie van de regelaar verder te verbeteren.
De bovengrens van het aantal membershipfuncties per grootheid wordt gevormd door
de Fuzzy Unit C200H-FZ001 waarin per input maximaal 7 membershipklassen te
definieren zijn.
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De volgende indeling van membershipfuncties is genomen:

Inputs:

Vset
Gewenste Trolleysnelheid
Domein:[-Vmax'Vmax]
Membershipklassen:
Negatief Medium: NM
Negatief Klein: NS
Nul: ZR
Positief Klein: PS
Positief Medium: PM

Het domein van de gewenste trolleysnelheid wordt hiermee dus "opgespannen" door
een vijftal membershipfuncties.

e
Hoek
Domein:[-11271" , 11271"]

Membershipklassen: NM,NS,ZR,PS,PM.

(d

Hoeksnelheid
Domein:[-1.5 rad/s,1.5 rad/s ]
Membershipklassen:
Negatief: N
Nul: Z
Positief: P

~StP

Positie Setpoint minus trolleypositie
Domein:[-1.6,1.6] 1.6(m) is de baanlengte van de loopkraan.
Membershipklassen:N,Z,P

Output

Vtrol
Trolley snelheid
Domein [-Vmax,Vmax]
Membershipklassen:NM,NS,ZR,PS,PM

In de PLC worden aIle data uit de units ingelezen, en afgebeeld op het bereik
[0,4095] hetgeen overeenkomt met 12 bit resolutie.
AIle linguistische grootheden worden dan ook geschaald op [0,4095].
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4.1.2 Ontwerp stap ii

Mode I Positie Regeling

De regelset bestaat uit regels die de trolley naar het setpoint sturen, en regels die de
last uitdempen. Het uitdempen van de last moet plaatsvinden op het moment dat de
trolley in de buurt van het setpoint is aangekomen. De regels voor het sturen van de
trolley naar het setpoint zijn weergegeven in tabel(1): Indien het verschil tussen het
setpoint en de werkelijke positie positief is, moet volgens regel 1 de trolleysnelheid
medium-positief zijn. Evenzo, indien de werkelijke positie voorbij het setpoint ligt,
dient de trolleysnelheid medium negatief te zijn.

Tabel (1). Fuzzy Regelset voor positie-setpoint sturing modus I.

Regelno. .1Stp trol

1 if P then PM

2 N NM

De regels voor het uitdempen van de last zijn weergegeven in tabel(2). Indien de
mens de trolley moet sturen om de last uit te dempen, verplaatst deze de trolley in de
richting van de hoek, met een snelheid afhankelijk van de hoek, en hoeksnelheid.
Precies deze regels vormen de regelset voor de Fuzzy Regelaar. Deze regels voor
demping worden actief indien de trolley het setpoint bereikt.

Tabel (2). Fuzzy Regelset voor uitdempen van de last in modus I.

Regelno. .1StP e w V trol

3 Z PM - NM

4 Z PS P NM

5 Z PS Z NS

6 Z PS N ZR

7 Z ZR P ZR

8
if then

Z ZR Z ZR

9 Z ZR N ZR

10 Z NS P ZR

11 Z NS Z PS

12 Z NS N PM

13 Z NM - PM
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Mode II Stop Regeling

Tijdens normaalbedrijf, dat wil zeggen het verplaatsen van de trolley, voert de Fuzzy
regelaar geen correctie uit op de gewenste trolleysnelheid Vset. Vset wordt doorgege
ven aan de snelheidssturing. Hiertoe dienen de regels 1 tim 4 uit de regelset zoals
weergegeven in tabel(3)

Tabel (3) Fuzzy regelset voor normaal bedrijf modus II.

Regelno. Vset e <a> Vtro1

1 PM - - PM

2 if PS - - then PS

3 NS - - NS

4 NM - - NM

De regels voor het dempen van de beweging van de last, worden actief indien de
trolley gestopt moet worden. Vset = ZR wordt dan geldig. De gewenste trolleysnel
heid Vset wordt dan weI gecorrigeerd, afhankelijk van de hoek e, en de hoeksnelheid
<a>.

De regels zijn zoals weergegeven in tabel(4)

Tabel (4). Weergave van de Fuzzy Regelset voor uitdempen van de last Modus II.

Regelno. Vset e <a> Vtrol

5 ZR PM - NM

6 ZR PS P NM

7 ZR PS Z NS

8 ZR PS N ZR
if then

9 ZR ZR P ZR

10 ZR ZR Z ZR

11 ZR ZR N ZR

12 ZR NS P ZR

13 ZR NS Z PS

14 ZR NS N PM

15 ZR NM - PM
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4.1.3 Ontwerpstap iii

De ligging en vorm van de membershipfuncties bepaalt op welk moment, en met welk
gewicht stuurregels uit de regelset actief worden. Voor Vset ,Vtrol, hoek e, en de
hoeksnelheid <a> wordt de default membershipfunctie genomen: Driehoekige
membershipfuncties equidistant verdeeld over het domein. Deze membershipfuncties
zijn weergegeven in figuur 6 tim 9.

Hoek Hoeksnelheid

4Oll5PZ
1400

No

o'-----+-----L-----1f-----'-----+--------'

1.--- -.

PM-PSZRNSNM
o

Figuur 6. Membershipfunctie voor de hoek. Figuur 7. Membershipfunctie
voor de hoeksnelheid.

Vset

NM NS
o

ZR PS PM
4OlI5

Vtrol

1

0
NM NS ZR PS PM

0 4Oll5

Figuur 8. Membershipfuncties voor Vset. Figuur 9. Membershipfunctie
voor Vtrol.

De output membershipfunctie van Vtro1 wordt in de FZ001 Fuzzy Unit gedefinieerd
door middel van membershipfuncties die op een plaats op het domein verschillen van
nul. Deze membershipfuncties, in dit geval singletons genoemd, vervullen echter in
het inferentie- en defuzzificatieproces dezelfde functie als de membershipfuncties met
een driehoekige-, gaussian- of ander soort vorm.
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De membershipfunctie voor aStP heeft een van de default-setting afwijkende vorm.
De membershipfuncties van N en P zijn zodanig gekozen dat de snelheid van de
trolley naar het setpoint gericht is.

De membershipklasse Z bepaalt het moment waarop de regelaar de beweging van de
last moet gaan uitdempen. Indien de afstand tot het setpoint groot is moet de
regelaar alleen voor setpoint sturing zorgen. Naarmate de trolley dichter bij het
setpoint komt dient het accent van de regelaar meer gelegd te worden op
lastdemping.

Door de vorm van de Z-band wordt bepaald op welke doelstelling, lastuitdemping of
setpoint-sturing de regelaar het accent legt. Indien de Z band smal rondom het
nulpunt wordt genomen, worden de regels die de last uitdempen pas actief indien de
trolley het Setpoint dicht genaderd is.
De trolley bereikt op die manier snel het Setpoint, maar de last zal een grote
overshoot vertonen doordat pas in het setpoint de last uitgedempt wordt.

Indien de Z band over het gehele domein met geldigheidgraad 1 genomen wordt, kost
het veel tijd het setpoint te bereiken. De regelaar corrigeert de hoek e dan geduren
de het gehele traject naar het setpoint. De uiteindelijke vorm voor de Z-membership
klasse, tussen deze twee uitersten, moet experimentee1 vastgesteld worden. Daarbij
moet rekening gehouden worden met het feit dat de vorm van Z tevens invloed heeft
op de stabiliteit van de regeling. Immers vergroting van het gebied waar de Z band
geldigheigsgraad 1 heeft, vermindert de stabiliteit van het systeem: Het uitdempen
van de last en het verplaatsen van de trolley richting setpoint zijn twee doelstellingen'
die elkaar kunnen tegenwerken. Het accent van de regelaar moet dan ook geleidelijk
verlegt worden van positie-sturing naar het uitdempen van de last.

De uiteindelijke breedte van deze band is in dit onderzoek experimenteel bepaald.
Behalve op de insteltijd, en overshoot, is de keuze voor de vorm van de Z-klasse ook
bepaald op grond van de vereiste stabiliteit.

De membershipfunctie voor aStP is weergegeven in figuur (10).
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Figuur 10. Membershipfunctie voor dStP

Ret bepalen van de vorm van de membershipfuncties is geen eenduidige ontwerpstap.
De globale vorm en overlap van de membershipfuncties kan op grond van inzicht in
het systeem bepaald worden. Ret optimaliseren van de vorm en overlap moet
experimenteel gedaan worden.
Zowel vorm, als overlap van de membershipfuncties zijn echter niet kritisch voor de
werking van de regelaar.
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4.2 Ontwerp van de PD regelaar

Voor beide regelmodi wordt een PID regelaar ontworpen. In feite is in dit geval
sprake van een PD regelaar, daar gebruik gemaakt wordt van hoek, en hoeksnelheid.
Dit blijkt na transformatie van de gelineariseerde differentiaalvergelijkingen (14) en
(15) naar het frequentiedomein, en poolopheffing met behulp van een PID reglaar.
De I factor is dan gelijk aan nul.

Mode I Positie Regeling

Ret principe van de Positie-regeling vah net als bij de Fuzzy Logic Regeling uit de
splitsen in twee algorithmes: Een regeling voor het bereiken van het setpoint, en een
regeling voor het uitdempen van de last. De regeling voor het uitdempen van de last
treedt pas in werking indien de trolley in de omgeving van het SetPoint komt. Deze
overgang is abrupt, in tegenstelling tot het geval bij Fuzzy Logic. Ret gebied waarin
het dempingsalgorithme actief wordt, wordt bepaald door de grootte van de parame
ter "band" als in figuur (11)

Setpolnt

Setpolnt regaling
Laat damping

Setpolnt ragallng

"1 ;-,-----------,----i-----,----------------,I '
0_-------+------'----+-------_

...tpolnt-band .etpolnt+band

Posilia S (rn)

>

Figuur 11. Setpoint-gebied en lastdempingsgebied bij PD regelaar.

P: If {Positie < (SetPoint-band)} or {Positie> SetPoint+band)}
then Vtrol =(SetPoint-Position)

PD: If {Positie> SetPoint-band)} and {Positie < (SetPoint+band)}
then Vtrol =(~[e(t)] + ~[CA>(t)])

Mode II Stop Regeling

P: If Vset < >0 then Vtrol =Vset
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Hierbij zijn aIle grootheden geschaald op [0,4095], overeenkomend met 12 bits, voor
verwerking in de PLC

De waarden van :f<.p, ~ en de band zijn experimenteel geoptimaliseerd. Grote
waarden voor :f<.p en ~ vergroten de gevoeligheid van de regelaar, echter
verslechteren de stabiliteit. Vergroting van de parameter "band" rondom het setpoint
verslechtert de setpoint sturing. Binnen dit gebied treden geen correcties meer op
voor afwijkingen van het setpoint.
Een waarde van 2 m/s.rad, 1 m/rad en 0.20 m voor respectievelijk :f<.p, ~ en band
leverden voor de PD regelaar de gunstigste resultaten op.
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5. Experimenten en Resultaten

De prestaties van de Positie regeling, en de Stop-Regeling bij PD, en Fuzzy-Regeling
worden onderzocht door middel van metingen aan het fysische loopkraanmodel en
het computersimulatie model. Bij aIle modellen en regelaars worden de zelfde
metingen verricht zodat prestaties van de regelaars met elkaar vergeleken kunnen
worden.

Omschrijving Stop Regeling experiment:

V set = 1.2 (m/s)
Vset = 0 (m/s) op 1.2 (m) van start-positie.

Omschrijving Positie Regeling experiment:

Setpoint Positie wordt ingesteld op 1.2 (m) van start-positie.

In onderstaande tabellen (5) tim (8) zijn de experimenten weergegeven:

TabeI (5) .

Object: Simulatie Loopkraan met Stop Regeling

Meting 1 Meting 2

PD Regelaar Fuzzy Logic Regelaar

TabeI (6).

Object: Fysische Loopkraan met Stop Regeling

Meting 3 Meting 4

PD Regelaar Fuzzy Logic Regelaar

TabeI (7).

Object: Simulatie Loopkraan met Positie Regeling

Meting 5

PD Regelaar

TabeI (8).

Meting 6

Fuzzy Logic Regelaar

Object: Fysische Loopkraan met Positie Regeling

Meting 7

PD Regelaar
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De regelaars zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

a) Insteltijd:

Dit is de tijd die de regelaar nodig heeft om vanaf het moment van verplaatsten van
de trolley, de last zodanig uit te dempen dat verplaatsing van de last is gereduceerd
tot binnen een hoekverandering van 7r/180 rad. Deze hoekverandering valt te
detecteren met de hoekopnemer. Bij de gekozen kabellengte komt dit overeen met
een verplaatsing van de last gemeten langs de geleidingsrails van 0.02 (m).

De gemiddelde positie van de last na de insteltijd wordt gedefinieerd als eindtoestand

b) Overshoot:

Positie Regeling:
Maximale positie van de last ten opzichte van eindtoestand.

Stopregeling:
Maximale positie van de last ten opzichte van het punt waar Vset=O of ZERO wordt.

c) Eindfout:

Positie Regeling:
Verschil tussen Positie-Setpoint en werkelijke positie na bereiken van eindtoestand.

Stop Regeling:
De stopregeling heeft geen invloed op de eindfout. Dit criterium is dan ook niet van
belang in geval van de stopregeling.

Verwacht wordt dat bij stopregeling de prestaties van de conventionele regelaar, en
Fuzzy Logic Regelaar vrijwel gelijk zijn. Het systeem zal zich vooral in toestanden
rondom het evenwichtspunt bevinden. In deze toestanden zijn de niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen door lineaire te vervangen. De niet-lineaire Fuzzy Logic
Regelaar heeft dan geen voordelen ten opzichte van de lineaire PD-regelaar voor
overshoot, en insteltijd criteria.

In geval van positieregeling wordt verwacht dat de Fuzzy Logic Regelaar betere
prestaties heeft dan de conventionele regelaar. Dit doordat de Fuzzy Logic Regelaar
het accent op positieregeling en lastdemping geleidelijk kan veranderen.

In onderstaande grafieken (1) tim (8) is de positie van de last als functie van de tijd
weergegeven bij de verschillende regelaars. De waarden van de criteria zijn weergege
ven in de tabellen (9) tot en met (12)
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Grafiek 1. Weergave van meting 1.
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Grafiek 2. Weergave van meting 2.

Tabel (9). Waarden van criteria insteltijd en overshoot voor meting 1 en 2.

Simulatie Systeem Stop Regelaar

Fuzzy Logic Control PD Control

Insteltijd(s) 7.0 8.0

Overshoot (m) 0.60 0.82
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Graflek 3. Weergave van meting 3.
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Graflek 4. Weergave van meting 4.

Tabel (10). Waarden van de criteria insteltijd en overshoot voor meting 3 en 4.

Fysische Systeem Stop Regelaar

Fuzzy Logic Control PD Control

Insteltijd(s) 10.0 14.0

Overshoot (m) 0.40 0.33
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Grafiek 5. Weergave van meting 5.
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Grafiek 6. Weergave van meting 6.

Tabel (11). Waarden van de criteria insteltijd, overshoot, en eindfout voor meting 5
en 6.

Simulatie Systeem Positie Regelaar

Fuzzy Logic Control PD Control

Insteltijd(s) 6.0 7.0

Overshoot (m) <0.01 0.08

Eindfout (m) <0.01 0.08
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Grafiek 7. Weergave van meting 7.
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Grafiek 8 Weergave van meting 8.

Tabel (12). Waarden van de criteria insteltijd, overshoot, en eindfout voor meting 7
en 8.

Fysische Systeem Positie Regelaar

Fuzzy Logic Control PD Control

Insteltijd(s) 14.0 >24

Overshoot (m) 0.10 0.25

Eindfout (m) <0.01 0.20
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Vit de grafieken (1) tim (8) blijkt dat het gebruikte simulatiemodel afwijkt van het
werkelijke fysische model. De in het simulatiemodel opgenomen idealisaties,
waaronder de volledig stijve kabel en ruisvrije inputs hebben betere prestaties van de
regelaar qua insteltijd en overshoot tot gevolg.

Vit de tabellen en grafieken voIgt voorts dat de eindfout voor de positieregelaars met
Fuzzy Logic besturing vrijwel nihil is. Bij PD Control is weI sprake van een eindfout.
Dit is te wijten aan het feit dat de PD regelaar de Eindfout niet meer corrigeert
binnen de band. Indien de PD regelaar binnen de band zowel op de eindfout, als op
de demping moet regelen, treden instabiliteiten op, en wordt de insteltijd een factor
3 groter. Bij de Fuzzy Regelaar is dat niet het geval, omdat de regelaar in de
omgeving van het setpoint, het accent verlegt van de doelstelling setpoint-sturing naar
lastdemping. Hierdoor treden geen instabiliteiten op, en wordt doordat beide
regelingen actief blijven het setpoint volledig bereikt.

Indien de criteria insteltijd, en overshoot tegen elkaar worden uitgezet levert dit het
volgende prestatie-diagram (12) op voor de Setpoint Regelaars.

• . 1Fuzzy Logic Rege aar

PD Simulatie Regelaar•
10

20

•
PD RegeJaar

o
o

Fuzzy Logic Simulatie RegeJaar

10 20
Optimum

Insteltijd (s)

Figuur 12. Weergave van de insteltijd en overshoot voor de verschillende positie-
regelaars.

In dit prestatiediagram ligt het optimum bij insteltijd 0 (s), en overshoot 0 (m). Vit
het diagram blijkt dat de regelaars voor het gesimuleerde systeem een betere
performance hebben dan de regelaars voor het fysische systeem, beoordeeld naar de
gehanteerde criteria.

32



Tevens zijn de prestaties van de Fuzzy Logic regelaar voor zowel insteltijd als
overshoot beter dan de PD-regelaars.

De prestaties van de stopregelaar met behulp van Fuzzy Logic of PD regeling zijn
vrijwel gelijk. In een prestatie-diagram (13) weergegeven :

60

30

PD Simulatie Regelaar

••Fuzzy Logic Simulatie Regelaar

Fuzzy Logic Regelaat
• PD Regelaar

•

o
o 10 20

Optimum

Insteltijd (s)

Figuur 13. Weergave van de insteltijd en overshoot voor de verschillende stop
regelaars.

De PD regelaar vertoont een grotere insteltijd, maar kleinere overshoot dan de Fuzzy
Logic regelaar. Beide regelaars reduceren de last snel tot een beweging rond het
evenwichtspunt. In dit gebied zijn de niet-lineariteiten in het systeem te verwaarlozen.
De Fuzzy Logic Regelaar die in staat is te compenseren voor niet-lineariteiten heeft
dan geen prestatie-voordelen boven de lineaire PD-Regelaar. Uit dit diagram blijkt
dan ook dat de gekozen instellingen van de PD regelaar en Fuzzy Regelaar zodanig
geoptimaliseerd zijn, dat vergelijking van de twee regelaars inderdaad gerechtvaardigd
is.
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Om inzicht te krijgen in het effect van de verschillende regels tijdens de besturing van
het loopkraansysteem is in onderstaande figuren(14) en (15) een staafdiagram van de
cumulative geldigheid van de regels bij positieregeling en stopregeling weergegeven.
Dit wil zeggen dat indien bijvoorbeeld regel 2, in totaal drie keer volledig wordt
aangesproken (geldigheidsgraad 1) de cumulatieve geldigheidsgraad in het diagam
overeenkomt met 3.

--_ .. 150t

~co
(I) 5.0j
.S!"
=i
C'
~

i 2.5
::lI
E
::lI
(,)

0
1.

• 4 • • 10 1.

Regelna.

Figuur 14. Staafdiagram van regels voor Positieregeling.
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Figuur 15 Staafdiagram van regels Stop regeling.

Na stabilisatie van het syteem wordt nog slechts evenwichtsregel 8 in geval van
positieregeling, dan weI regel 10 in geval van stopregeling aangesproken. Het meten
van de cumulatieve geldigheid is gemeten tot aan de insteltijd.
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Vit deze diagrammen is op te maken dat de regels die geldig zijn indien de last zich
niet in het evenwichtspunt bevindt slechts een paar keer aangesproken worden.
Daarna bevindt het systeem zich in het evenwichtspunt, en is de "evenwichtsregel" 8
respectievelijk 10 actief.De manier waarop de regels in de tijd aangesproken worden,
is voor de regels 1 en 8 bij positieregeling weergegeven in onderstaande grafieken (9)
tim (10).
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Grafiek 9. Geldigheid van Regel 1 in de tijd voor positieregeling.
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Grafiek 10 Geldigheid van Regel 8 in de tijd voor positieregeling.

Vit de grafieken is de zien dat de activiteit van de regels in de tijd verandert. Op het
moment dat regel 1, een regel voor setpoint sturing actief wordt, neemt de activiteit
van regel 8, een regel voor lastuitdemping juist af, en vice versa. Indien het gedrag
van de Fuzzy Regelaar niet voldoet aan de gestelde eisen, kan met behulp van dit
soort grafieken en diagrammen de Fuzzy Regelaar geoptimaliseerd worden.
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6. Conclusies

In dit onderzoek wordt de realisatie van een loopkraanbesturing behandeld. Rierbij
worden twee soorten regelaars toegepast, te weten een Fuzzy Logic regelaar en een
conventionele PD regelaar.
De regelaars functioneren in twee modi: a) Een regeling die de trolley van een begin
positie naar een setpoint positie stuurt, en daarbij de overshoot en insteltijd van de
last moet minimaliseren, en b) een modus waarbij de regelaar de last uitdempt indien
de trolley gestopt wordt.

Ter beoordeling van de prestaties van de regelaars is zowel een fysisch loopkraanmo
del, als een simulatiemodel van de loopkraan ontwikkeld. Uit metingen blijkt dat bij
de experimenteel vastgestelde en geoptimaliseerde parameters voor de PD regelaar,
en Rule Base voor de Fuzzy Regelaar de prestaties van de Fuzzy Regelaar beter zijn
dan die van de PD regelaar. Dit geldt zowel voor het gesimuleerde model als het
fysische model.

Deze betere prestatie komt vooral tot uiting in de regelaar voor positieregeling. In
deze modus dient de regelaar de last zo snel mogelijk te verplaatsen maar tevens de
beweging van de last te minimaliseren bij het bereiken van het setpoint. Dit kunnen
twee elkaar tegenwerkende doelstellingen zijn. Immers een hoekverdraaing van de
kabel met last, kan vereisen dat de trolley naar een tegenovergestelde richting
verplaatst wordt dan op dat moment positie-sturing eist.

Met Fuzzy Logic is het mogelijk, in tegenstelling tot de conventionele regeltechniek,
om dit soort regelingen parallel aan elkaar werkend te ontwerpen. Ret accent van de
regelaar kan afhankelijk van de toestand waarin het systeem zich bevindt geleidelijk
verlegd worden van de ene naar de andere doelstelling. In het geval van de
positieregeling krijgt het uitdempen van de last hogere prioriteit naarmate het
setpoint bereikt wordt.

De prestaties bij de stopregeling zijn voor PID en Fuzzy vrijwel identiek. Door beide
regelaars wordt het systeem zeer snel naar een toestand rond het evenwichtspunt
gebracht. In dit gebied zijn de niet-lineariteiten van het systeem te verwaarlozen.
Een Fuzzy Regelaar die in staat is te compenseren voor niet-lineair systeemgedrag
heeft dan vrijwel geen voordelen boven een lineaire PD regeling.

De voordelen van Fuzzy Logic komen voor de loopkraan aldus vooral tot uiting
indien de regelaar tegelijkertijd aan meerdere criteria moet voldoen, waarbij het
relatieve gewicht van de regelingen afhankelijk is van de toestand waar het systeem
zich in bevindt.

De in dit onderzoek gebruikte regelaars maken geen gebruik van de kabellengte als
regelparameter. Verder onderzoek naar de prestaties van de regelaars voor variaties
in de kabellengtes moet nog verricht worden.
Ret ontwerp van een Fuzzy Regelaar ter besturing van een systeem is niet eenduidig.
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Dit geldt met name voor de membershipfuncties, zowel qua vorm als overlap.
Het ontwerp van een Fuzzy Logic Regelaar ontaardt desondanks met in een trial and
error proces omdat de exacte ligging en vorm van membershipfuncties met kritisch is.
Ook naar de gevoeligheid van de prestaties voor variaties in membershipfuncties
moet verder kwantitatief onderzoek verricht worden.
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Bijlage 1 Simulatie Programma

#include <stdio.h >
#include <conio.h >
#include <stdlib.h >
#include <bios.h >
#include <dos.h>
#include <math.h >

#defme
#defme
#defme
#defme
#defme

NG
OK
ERR
BUZY
NO BORD

1
o

-1
-2
-2
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# define
#define
#defme
#define

BIN FILE "*.bin" {fsl0at fIle name}
SIN FILE "check.sin"
BIN SIZE 6659
BOARD ADDRESS OxdOOOO

#defme GRAVITY 9.8
#defme time_step 0.01
#defme sample rate 10
#defme min speed -1.17
#defme min=angle -1.0
#define min angle speed -1.0
#define minyosition 0
#define maxyosition 1.6
#define max length cable 6
#defme min~length,=-cable 1
#defme speed step 0.5
#defme load ~ass 0.6
#defme trolley mass 0.6
#defme max f~rce 12
#define BOUND 0.2

int
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
char
FILE

index=O;
length cable[4];
angle[4];
angle speed[4];
speed- set[4];
spee[in[4];
position[4];
angle_acceleration[4];
initJength_cable;
init_speed_set;
setpoint;
stopyosition;
run_time;
time;
fIlename[8];
*datafue, *fIlepointer;
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unsigned char
unsigned int

object[BIN SIZE], control toggle;- -
etr= 1;

•..•.:•..:•..:•..:•..:•..•.:•..:•..:•..:•..:.::••.:•...•...:.:•• :•..:•..:•.:•..•.:•.•...•.•.:•..•..:•.•.•:.•.•:.•.•.•.•.•:•.•.•:·.·.•:.·.•.••.:·..•:.•::•..:.•..:1:.I..:.Rte..·.~.·t~Ur~.•.·.I.·••:.·••;.\n:.·•.••.r:.:.·...•..:l:·.·:.·.·..:·:·.::.·.·.:.·:::·:::::::·.::.:.:..:...•::.•:•.•.:.•.::::...........•.:.::.•........:.:::........•:..:::...•...::•......:..•...:::..::::.•....:..:•...::::•...:..::.•.:.:::..::.•...::..•.:..::.•...::••...:•.•::...•.:..:::•...::.·.E::.~·o:..·:·:·.·.·:b:·..··R.:K·.•.·.:~.•:•...:.•:e..R..•·.·.·.:.•·:..:..d.:::~..:.:.:•.·::•..:.·.•.••••:•.••:..:·.:.:.:·:.·.:::..•II~1IIIillfllfll······.·.ii:·iljJllklm.g\w .
il~Jfli~~~I~~~~~~>

>\gJ.l'i~l::J:'ror».:::· .....

int objeetJead(obi)
unsigned char *obj;

{
FILE *fp;
if «fp = fopen(BlN_FILE, "rb"» = = NULL)
{

printf("open error *.bin flle\n");
return(ERR);

}

if « dataflle =fopen("trolley.dat","r"» = =NULL)
{

printf("Error opening data file\n");
exit(O);

}

if (fread(obj, 1, BIN SIZE, fp) = = 0)
{ -

printf("read error\n");
fclose(fp);
return(ERR);

}
fclose(fp);

return(OK);
}
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void trolley_system}nitialisation(void)

{

int i;

for (i = 0; i<4 ; i+ + )
{
length cable[i) = init length cable;
angle[ij = 0; - -
angle speed[i) = 0;
speed set[i) = init speed set;
spee(in[i) = 0; - -
position[i) =0;
}
time=O;
index= 0;

}
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void troUeLsystem_simulation(void)

{
int i,BOUNDER; /* index *j
float acceleration,force,a,b,c;

BOUNDER=O;
for (i=3; i>0 ; i--)

{
angle[i] = angle[i-1]; /* save old system variables *j
angle speed[i]=angle speed[i-1]; /* var[i] means var[t-i] *j
positi~n[i]= position[i=i];
angle acceleration[i] = angle acceleration[i-1];- -

}
a= load mass*length cable[O]*angle speed[O]*angle speed[O]*sin(angle[O));
b = troU~y_mass +loactmass*sin(angle[O))*sin(angle[O]);
c= load_mass*GRAVITY*sin(angle[O))*cos(angle[O));

if (((position[l] > = max_position-0.1)&&(speed_in[0] > 0)) II
((position[l]< = minyosition +O.l)&&(speed_in[O] <0))) {speed_in[0] =O;BOUNDER = 1;};

acceleration = (speed in[O]-speed in[l))jtime step;
force =acceleration*b+a + c; - -

if (BOUNDER! =1)
{

if (force >max force) force=max force;- -
if (force < -maxJorce) force =-maxJorce;

}
acceleration = (force-a-c)/b;
angle_acceleration[O] =

(force*cos(angle[O])-a*cos(angle[O))-GRAVITY*(load_mass + trolley_mass)*sin(angle[O]));

angle_acceleration[O] = angle_acceleration[O]j(length_cable[O]*b);

angle_speed[O] = (angle_acceleration[O]*time_step + angle_speed[l));

angle[O] = (angle_speed[O]*time_step + angle[l));

speed_in[O] =acceleration*time_step +speed_in[l];

position[O] = (speed_in[O]*time_step + position[l));
}
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void show(void)

{

fprintf(fllepointer,"%d",index);
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fllepointer,"%e",angle[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%e",angle_speed[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%e",position[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%e",speed_in[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%e",speed_set[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%e",position[O)-sin(angle[O))*length_cable[O));
fprintf(fUepointer,"%s"," ");
fprintf(fUepointer,"%d",control_toggle);
fprintf(fUepointer,"%s"," \n");
index+ =1 ;
}

unsigned int _to_twelve_bit(float min , float max , float in )
{

unsigned int out;
float temp;
temp=«4095 * in) - (4095 * min ))/(max - min);
if (temp >4095) temp=4095;
if (temp <0) temp=O;
out = temp;
return(out);

}
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void main()
{

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned char
unsigned int
int
long ctr=O;
char ch;

in data[8];
out data[4];
fuz-data[28];
rule_ctr[I];
rule_data[I28];
i,key;

r input data area •/
/. output data area •/
r fuzzy output data area •/
r rule execute counter • /r rule output data area • /
/. index, key •/

if (object read(object)= =ERR) exil(I);

if l fb3_init(BOARD_ADDRESS) = = NO_BORD)
{

printf("\n\nFB-30AT board does not exist\n");
exit(I);

}

while l fb3Jule_xfer(object) != OK);
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while«fscanf(datafue,"%s",fUename)! = EOF) )

{

fscanf(datafue,"%e ",&init length cable);
fscanf(datafue,"%e ",&init-speed -set);
fscanf(datafue,"%e ",&setpoint); 
fscanf(datafue,"%e ",&stopyosition);
fscanf(datafue,"%e ",&run time);
fscanf(datafue,"%u ",&control toggle);
printf("%s",fUename); -
printf(" \n");
while «fUepointer = fopen(fUename,"w")) = = NULL) {
printf("Error opening datafue for writing\n");}

trolley_system_initialisationO;

while (time < run time)
{ -

time + = time_step;
ctr+ = 1;
showO;
for (i = O;i<8;i + +) in_data[i] = 0;
in_data[O] = _to_twelve_bit(min_speed,-min_speed, speed_set[O]);
in_data[1] = _to_twelve_bit(-maxyosition,maxyosition,setpoint-position[0]);
in data[2] = to twelve bit(min angle,-min angle,angle[O]);
in- data[3] = -to- twelve-bit(min-angle speed,-min angle speed,angle speed[O]);
in=data[4] = =to=twelve)it(minyosition,maxyosition,position[O]); -
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while lfb3Jun_start(O) != OK);

while l fb3_senseO ! = OK);

fb3 out get(out data);- - - -

r fb3 fuz get(fuz data); •/
r =fb3=ruIe_get(rule_etr, rule_data); •/
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speed in[l] = speed in[O]; r save value */
if ((control toggle':- = 0)&&(sample rate = =ctr))
{speed_in[O] = speed_set[O];ctr=O;}; -

if ((control toggle = = 1)&&(sample rate = =ctr»
{speed in[0]=(-2*min speed)*(out data[O))/4096 + min speed;ctr=O;}
else speed_in[O]=spee·~tset[O];}; - -

if ((control_toggle = =2)&&(sampleJate = =ctr))
{
if (position[0] >stop_position) speed_set[0] =0;

ctr=O;
if (speed set[0] = =0)
speed infO] = -2*angle[0]-angle speed[O];
else speed_in[O] = speed_set[Of
}

if ((control_toggle = =3)&&(sampleJate= =ctr))
{
ctr=O;
if ( (position[O]< (setpoint-BOUND)) II (position[O] > (setpoint+ BOUND)))
speed in[O] =setpoint-position[O];
else speed_in[O] = -2*angle[0]-angle_speed[O];
}
trolley system simulationO;- -
}

fclose(fllepointer);
}

fclose(dataftle);

closegraphO;

}
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