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Sammanfattning 
 
Fuzzy Logic är ett relativt okänt reglersystem som klarar av att hantera lingvistiska termer så 
som varmt, kallt, lång etc. I likhet med konventionella styrsystem består Fuzzy Logic av tre 
delar: insignaler, regelsystem och utsignaler. 
 
Anta att vi arbetar med ett fläktsystem som ändrar sig beroende på temperatur. Insignalen (en 
lingvistisk variabel) tas upp av en givare – i detta fall en termometer – och systemet 
bestämmer hur stor del ”varm” och ”kall” (eller andra liknande lingvistiska termer) som detta 
motsvarar. I motsats till vanliga styrsystem jobbar Fuzzy Logic med procentuell tillhörighet 
istället för absolut tillhörighet. Med andra ord är insignalen inte begränsad till exakta värden, 
en insignal kan omvandlas till ”80 % varmt, 20 % kallt”. Signalen tolkas av Fuzzy Logics 
regelsystem, som ger en eller flera utsignaler. Även dessa är lingvistiska. 
 
Vad kan det finnas för fördelar med att använda detta istället för vanliga styrsystem? En 
fördel är att Fuzzy Logic arbetar med termer som inte är bundna vid de absoluta värdena 1 
och 0 (till och från). Detta ger Fuzzylogiken en jämnare övergång än vanliga styrsystem. 
Tänk dig till exempel att din bils ABS-bromsar (som jobbar med Fuzzylogik) skulle växla 
mellan olika steg istället. Detta skulle leda till en hackig inbromsning. 
 
En annan fördel är att Fuzzy Logic är lätt att arbeta med, särskilt i mer komplicerade 
situationer när många insignaler behandlas. Detta märks särskilt när utsignalens graf är för 
komplicerad för att uttrycka matematiskt. Med vanliga styrsystem uttrycks detta med hjälp av 
komplicerade differentialekvationer som är svåra att manipulera, men med Fuzzylogiken kan 
man uttrycka allting i vardagligt språk genom det enkla regelsystemet. Eftersom Fuzzy Logic 
kan beskriva allt som vanliga styrsystem kan, är den enda anledningen att inte använda det att 
det är överflödigt i enklare system, då man bara jobbar med två till tre insignaler. 
Fuzzylogik används inte så mycket idag, men potentialen finns om tillräckligt många får 
kunskap om systemet. 
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1 Introduktion  
 
När vi pratar och arbetar i vardagen, använder vi inte 
matematiska termer. Vi använder mer diffusa adjektiv 
för att beskriva hur saker fungerar. Vi säger att 
skidbacken vi åkte i var väldigt brant eller att maten 
smakade sött, men det är inte ofta vi diskuterar 
lutningen i exakta grader eller mäter pH-värdet på 
maten. 
Fuzzy Logic löser problematiken med att datorn och vi 
människor inte pratar samma språk. Detta eftersom 

naturen aldrig är svart eller vit, av eller på, flera ”mellanlägen” existerar 
alltid!  
Fuzzylogiken översätter alltså datorns booleska logik med ettor och nollor 
till en för oss mer naturlig logik. Hur detta fungerar förklarar vi i denna 
rapport. 

1.1 Reglerteknik 
För att kunna förstå Fuzzy Logic måste man veta vad vanlig styr-
/reglerteknik är för något. 
 
Ett reglersystem kan delas in i tre olika huvuddelar: insignaler, controller och utsignaler. 
Insignalerna tas upp av en givare, som t ex en termometer, och agerar som variabler i 
controllern. Controllern bearbetar 
insignalerna utefter de regler man satt upp, 
och bestämmer utsignalerna. Utsignalerna, 
som ska driva vår process, kan t ex vara 
kopplade till någon form av motor.  
 
T ex kan en temperaturgivare skicka en 
signal till controllern, som säger åt en fläkt 
att aktiveras när temperaturen överstiger 25 
grader. Detta är en sammanfattning av vanlig 
regler-/styrteknik. Fuzzy Logic är helt enkelt ett annat sätt som controllern arbetar på, ett 
annat regelsystem som kan behandla mer osymmetriska funktioner. 
 
Styrteknik används i dag i de flesta tekniska apparater. I moderna bilar sköter styrteknik t ex 
klimatanläggningen, bromsarna och väggreppet vid sladd. Också radion, hastighetsmätaren 
och vindrutetorkarna regleras av styrteknik.  
Simuleringar, som t ex var det finns olja i Östersjön och hur aerodynamiken fungerar på en bil 
sköts också med styrteknik. 

Historia 

 
Professor Lotfi Zadeh 
hittade på Fuzzy 
mängderna (olika 
grader av sant) år 
1965. Det tog ungefär 
10-15 år innan 
systemet började slå 
igenom på allvar. 

Insignal 

Utsignal 
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2 Hur fungerar Fuzzy Logic? 
 
Vi ska nu ställa upp ett Fuzzyvillkor i vanligt talspråk. Föreställ 
er att en plåtslagare ska buckla tillbaks en krockad bilplåt. Plåten 
måste värmas och får varken bli för varm eller för kall. Kylningen 
sker genom att vatten sprutas på plåten. Vi ställer upp följande 
Fuzzyvillkor: 
 

(1) Om kåpan är sval på ovansidan ska vi släppa på en liten mängd med kylvatten.  
(2) Om kåpan är ljummen på ovansidan ska vi släppa på en måttlig mängd med 
kylvatten.  
(3)  Om kåpan är varm på ovansidan ska vi släppa på en stor mängd med kylvatten. 

 
Men hur gör Fuzzylogiken för att tolka detta och styra en process?  

2.1 Tillhörighetsfunktioner 
Svaret är att man använder tillhörighetsfunktioner, som representerar adjektiven man har ställt 
upp. Konventionella styrsystem använder booleska uttryck, dvs. någonting kan antingen vara 
sant eller falskt, ett eller noll. Fuzzymängder kan dels anta ett och noll, men också alla värden 
där emellan. Detta är förståeligt eftersom ett adjektiv är olika sant i olika situationer. Till 
exempel kan temperaturen, T, vara 30 % varm, och 70 % mycket varm (alltså inte bara 
mycket varm eller varm). För ett konventionellt system skulle temperaturen i samma läge 
vara 100 % varm eller mycket varm.  
Ett annat exempel är hur vi tolkar vikt. En person kan vara lätt som väger 60 kilo och är två 
meter lång, men en person med samma vikt kanske skulle anses tung om han/hon var 1 meter 
lång och 10 år gammal! Kan man säkert sätta gränsen för vad som är tungt och vad som inte 
är tungt? Nja, det kanske är svårt. 
 
På nästa sida har vi ställt upp en tillhörighetsfunktion över temperaturen. Det kan också kallas 
för Fuzzydiagram, och temperaturen, T, för en lingvistisk variabel. Den lingvistiska variabeln, 
T, delas in i ett antal lingvistiska termer, som anger ett visst intervall av temperaturen. Till 
exempel representerar ”varm”, området 10–60°C och temperaturen kall intervallet 0–35°C. 
Inom intervallet varm kan, som diagrammet visar, T vara olika grader av varm, istället för att 
antingen vara varm eller inte. Om vi tar exemplet 49°C, är T = 50 % ljummen och 50 % varm.  
Vad som är varmt, kallt eller ljummet bestämmer man själv, vilket är något av svårigheten 
med Fuzzy. Tolkningen faller sig ofta ganska naturlig, då den som ska styra processen i de 
flesta fall har ungefärlig koll på hur adjektiven kan sättas. Man brukar säga att om vi i ord kan 
beskriva processen och hur den ska styras, kan vi också med ord definiera Fuzzyreglerna och 
tillhörighetsfunktionerna.  
Hur man praktiskt definierar sina tillhörighetsfunktioner i controllern går vi igenom i 
laborationen. 
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I exemplet har vi valt att visa temperaturen, T, som mäts med en termometer. Om man vill så 
kan man välja att styra sitt system med vilken variabel man vill, bara den kan mätas med en 
givare. Spänning, tryck, kraft, hastighet, ljus, ljud, tjocklek är andra exempel. 
 
De lingvistiska variablerna kan delas in i hur många termer som helst, men oftast räcker det 
att använda tre, som vi har gjort ovan (kall, ljummen och varm).  
 
Utseendet för de lingvistiska variablerna är självklart också valbart. Formen kan som ovan 
vara triangulär, men det går också att ha sinusformade eller fyrkantiga funktioner. I princip 
kan man välja vilken form som helst som programmet tillåter. Mer om det går vi igenom i 
laborationsbeskrivningen, som vi kommer att simulera i MatLab.  

2.1.1 Utsignaler 
Vi ska också nämna att systemet fungerar likadant för insignaler som utsignaler, där vi på 
samma sätt ställer upp tillhörighetsfunktioner. Om vi ska ta exemplet ovan, där 
kylvattenmängden ska regleras, skapar man en tillhörighetsfunktion där man definierar 
villkoren som har satts upp. Vad en liten, stor samt måttlig mängd kylvatten är måste på något 
sätt definieras. Exempel, då vi har använt oss av ”mjukare” lingvistiska termer: 
 

 
   

2.2 Fuzzy Controller 
Vi har nu undersökt hur man med Fuzzy Logic tolkar in- och utsignaler, från exakta siffror till 
”oprecisa” Fuzzytermer. Det som återstår är att förklara hur Fuzzyregulatorn arbetar: 
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2.2.1 Fuzzyregler 
Vi har tidigare nämnt att man i Fuzzylogiken sätter upp vardagliga villkor för att styra. Detta 
kan vi göra eftersom vi i tillhörighetsfunktionerna har definierat våra ”adjektiv” (lingvistiska 
termer) som vi använder. Utifrån vår erfarenhet av processen vi vill styra sätter vi upp 
nedanstående regler (se bilaga 5.1): 
 

(1) Om kåpan är sval på ovansidan ska vi släppa på en liten mängd med kylvatten.  
(2) Om kåpan är ljummen på ovansidan ska vi släppa på en måttlig mängd med 
kylvatten.  
(3)  Om kåpan är varm på ovansidan ska vi släppa på en stor mängd med kylvatten. 

2.2.2 Fuzzyoperander 
Ovan har vi en lingvistisk variabel för insignalen (temperaturen) och en för utsignalen 
(utflödesmängd), som båda har tre lingvistiska termer. Vi behöver därför bara tre regler för att 
få ett bra resultat. 
Om systemet är större, med fler insignaler, blir det svårare eftersom alla insignaler kan 
kombineras.  
Vi tar exemplet då vi ska styra utflödet i en tank, för vilket vi bifogar givna 
tillhörighetsfunktioner och uppsatta regler i bilaga 5.2. Vi har två olika insignaler, nivån och 
temperaturen. Varje insignal har tre olika lingvistiska termer (låg, medel, hög). För att 
beskriva alla olika kombinationer av insignalerna krävs 9 villkorssatser (32 termer).  
 
Antalet kombinationer = ab (där a = antalet lingvistiska termer/variabel och b = 
antalet lingvistiska variabler) 
   
För att kombinera de olika variablerna använder man operander, t.ex. OCH eller ELLER, som 
är de två vanligaste.  
Vad är skillnaden på OCH och ELLER i vårt exempel? Hur vet man vilket värde som ska 
användas för utflödet om de två olika IN-variablerna visar olika värden?  
Vi plockar ut regeln nedan och ser hur de beter sig med de båda operanderna.  
 

(1)  ”Om nivån är hög OCH temperaturen är hög ska utflödet vara stort” 
(2)  ”Om nivån är hög ELLER temperaturen är hög ska utflödet vara stort” 

 
Vi antar att vi vid avläsning från våra givare får nedanstående värden för nivå och 
temperatur. Värdena ger i sin tur olika tillhörighetsgrad. Vi är i detta exempel intresserade 
av tillhörighetsgraden för termen hög. Vi går in i tillhörighetsfunktionen (bilaga 5.2) för att 
hitta tillhörighet för hög vid nedan givna värden: 
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Variabel  Värde  tillhörighet hög  tillhörighet medel  
Nivån    1,6 m  0,75 hög  0,25 medel 
Temperatur  70°  0,4 hög   0,7 medel 
 
 
 
Regel 1, operanden OCH         

Funktionen för Fuzzyoperanden OCH är precis densamma som 
för en vanlig boolesk OCH-grind.  
OCH-grinden släpper igenom det lägsta värdet på insignalerna. 
Om värdet är detsamma för båda insignalerna släpps det värdet 
igenom (se diagrammet).  
Om vi då använder regel 1, med operanden OCH, så kommer vårt 
program att välja värdet 0,4 för termen hög i variabeln 
temperaturen, alltså det minsta värdet.  
Enligt våra uppsatta regler kommer då utflödet få tillhörigheten 
0,4 för termen stort.   
 
 
 

 
 
 
Regel 1, operanden ELLER         

På precis samma sätt fungerar det för operanden ELLER, som 
hela tiden släpper igenom det högsta värdet (enligt tabellen till 
höger). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vad händer då om vi har ett mycket stort system med b = 10 insignaler (lingvistiska variabler) 
och a = 5 termer/variabel? Antalet möjliga kombinationer som vi då kan sätta upp är: 
 
ab = 510 = 9,8 miljoner kombinationer 
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Men nu behöver vi inte sätta upp alla kombinationer för att få ett bra resultat. Det räcker med 
att sätta upp de 10–20 viktigaste reglerna för att uppnå ett gott resultat. I vår simulering 
(bilaga 5.2) har vi endast definierat 3 regler, vilket räcker bra. 
 
Reglerna vi har använt oss av är: 

 
(1)  ”Om nivån är låg OCH temperaturen är låg ska utflödet vara lågt” 
(2)  ”Om nivån är medel OCH temperaturen är medel ska utflödet vara medel” 
(3)  ”Om nivån är hög OCH temperaturen är hög ska utflödet vara stort” 

 
Alla våra påståenden är som ni ser kombinerade med operanden OCH. 
 

2.2.3 DeFuzzification  
Resultatet i det första exemplet (med OCH som operand) blir alltså att utflödet ska ha 
tillhörighetsgraden 0,4 stort =Tstort. Två andra villkor kommer fram till att utflödet samtidigt 
är 0,25 för den lingvistiska termen medel =Tmedel. Detta eftersom 0,25 är det minsta värdet, 
som därmed plockas ut med operanden OCH (se tillhörighetsfunktionerna i bilaga 5.1 för 
värdena vi angav ovan).  
 
   Center of Maximum 
Det finns flera olika sätt att väga samman dessa värden, bland annat Center of Maximum, 
Mean of Maximum och Center of Area (centroid- eller mittpunktsmetoden). Vi kommer att gå 
igenom teorin för den enklaste metoden, COM, Centre of maximum, alltså 
medelvärdesmetoden. Vilken metod som passar bäst är olika beroende på system. Man får 
helt enkelt prova detta när man kör systemet.  
 
IN-Variabel  Värde  tillhörighet hög  tillhörighet medel  
Nivån  [m]  1.6 m  0,75 hög  0,25 medel  
Temperatur [°C] 70°C  0,4 hög   0,7 medel 
 
UT-Variabel  Värde  tillhörighet stort tillhörighet medel  
Utflödet [%]  (det vi ska  0,4 stort  0,25 medel 
   räkna ut) 
 
I vår tillhörighetsfunktion för utsignalen (se bilaga 5.1) har vi valt att termen stort har sin 
högsta tillhörighet för värdet 80 % av maximala utflödet = Ustort och medel 50 % (Umedel).  
 
COM-metoden kommer att utföra nedanstående beräkning: 
 

%5,68%
25,04,0

5025,0804,0 ?
?

????

?
????

Utflöde

TT
UTUT

Utflöde
Medelstort

MedelMedelStortstort

 

 
Vi beräknar alltså medelvärdet av tillhörigheterna för stort och för medel.  
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Programmet kommer att göra detta för varje angivet värde i intervallet för temperaturen och 
nivån. Vi kommer därmed att få ett system med tre dimensioner, där utflödet alltså beror av 
temperaturen och nivån samtidigt.  
En sådan simulering kommer ni att få göra i laborationen, i bilaga 5.2 finns simuleringen för 
exemplet som vi har gått igenom ovan.    
 
   Center of Area 
Center of Area betyder tyngdpunktsmetoden och är den metod som kanske används mest. 
Metoden går ut på att man gör en sammanvägning av termernas ytor i den lingvistiska 
utsignalsvariabeln.  
Vi bygger vidare på vårt exempel, då fortfarande har samma regler och tillhörighetsfunktioner 
som innan. Alltså utflödet har tillhörigheten 0,4 för stort och 0,25 för medel.  
Vi tittar i tillhörighetsdiagrammet för utflödet och undersöker ytorna under respektive term: 
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Ytan som har tillhörighetsvärdet 0,25 för medel är rödmarkerad. Samma sak har vi gjort för 
tillhörighetsvärde 0,40 för stort, som är blåmarkerad. Vi har nu fått oss en yta, som är 
inringad med ett brunt streck. 
Tyngdpunkten för den totala streckade tas sedan ut som ett värde för Centre of Area!  
En överslagsräkning ger:  
Ytan = 0,25*80 + 0,15*60 = 29 
?  Ytan/2 = 14, 5 
14,5 = x * 0,4 
x = 36,25 
Utflödet = 100 – x % = 63,75 % 

(Tyngdpunkten är vid 63, 75 %.) 
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3 Användning - idag & Framtiden 
Fuzzy Logic används enligt många inte tillräckligt idag, men tekniken 
finns t.ex. i luftkonditioneringssystem, mikrovågsugnar, kylskåp, 
förbränningsmotorer, automatiska växellådor, vattenreningsverk, 
destillationskolonner, avfallsförbränning, vid industriella 
bakprocesser och i kameror (autofokus). 
Det finns ett antal stora företag som idag använder Fuzzy Logic, 
dessa är till exempel NASA och den amerikanska militären. Fuzzy 
Logic är dock för närvarande tämligen oanvänt i riktigt betydande 
tillämpningar. 
Många experter menar att tekniken har sig själv att skylla, inte minst 
p.g.a. namnet, som för många avskräcker. Inte vill man tillämpa en 
luddig Fuzzystyrteknik för ett system? Man vill vara säker på att 
systemet man styr verkligen kommer att uppträda som man vill (inte 
vara luddigt)! Eller hur? 
 
En smartare marknadsföring, med ett mer genomtänkt namn tror vi skulle vara en väl 
investerad satsning för systemets tillväxt. Potentialen finns för tekniken att växa. Fuzzy Logic 
har många fördelar! Kanske Easy Logic eller något liknande skulle passa bättre. Namnet 
borde trycka mer på vad som är Fuzzylogikens störa fördel, nämligen smidigheten att reglera. 

3.1 Okunskap 
Vi har försökt komma i kontakt med personer som arbetar med Fuzzy Logic på något av våra 
storföretag, Siemens eller ABB.  
Inom ABB och Siemens har vi pratat med personer på diverse avdelningar utan att hitta några 
egentliga tillämpningar. Lennart Ahlén, som sitter på Siemens avdelning för styrsystem säger 
att: ”Jag har aldrig hört termen Fuzzy Logic förut.” Samma svar fick vi inom ABB, där 
tekniken skulle ha tillämpats i en controller från 1994, men ingen visste riktigt i vilken eller 
hur det gick till.  
På www.gulasidorna.se hittar vi företaget Fuzzy Logic AB, som vi ringer upp och intervjuar. 
Vi får prata med företagets VD, som förklarar att det från början var tänkt att man skulle 
syssla med reglering med hjälp av Fuzzy Logic, men att det inte fungerade. De har istället gått 
över till traditionell reglerteknik. Orsaken? Jo, Fuzzy Logic var för okänt, så det var svårt att 
hitta regulatorer som tillämpade Fuzzyteknik.  
Det hela speglar ett av Fuzzylogikens stora problem, tekniken är för okänd! Troligtvis finns 
det några få sakkunniga personer på Siemens och ABB som arbetar med Fuzzy Logic, vi har 
bara inte lyckats hitta dem.  
Något måste göras för att öka tillämpningen. Tanken med denna rapport är därför att utbilda 
er läsare om varför Fuzzy Logic är den bästa reglermetoden, så att ni i framtiden kan arbeta 
för att öka kännedomen på företagen. För att få företagsledare att satsa på något måste det 
finnas en bred marknad och ett ”sug” efter det. Just nu finns inte den allmänna kännedomen 
om Fuzzylogiken och därför satsar heller inte företagen. 
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3.2 Kunskap 
Vi fick inte bara negativa svar från våra kontakter. På Rockwell Automation lyckades vi få 
kontakt med rätt person. Så här svarar Håkan Kallenberg, på frågan om hur Fuzzy Logic 
används inom Rockwell: 
”Som jag nämnde så är det [Fuzzy Logic] en ny programvara som kommer (har inget 
lanseringsdatum just nu)…  Det [Fuzzy Logic] är ett separat verktyg som används för att 
generera en algoritm. Den kan sedan importeras som en ny instruktion till vårt 
utvecklingsverktyg RSLogix 5000 för applikationer till styrsystemsfamiljen Logix. RSLogix 
5000 kommer i en ny version i september/oktober som tillåter import av nya instruktioner.” 

3.3 Fördelar med att använda Fuzzy Logic  
Fuzzy Logic är en teknik som är mycket enkel att lära sig. Till skillnad från konventionell 
reglering, där man med hjälp av krångliga differentialekvationer löser ut funktionen för ett 
förlopp, behöver man i Fuzzytekniken endast beskriva processen med ord. Att lära sig 
arbetsgången för att sedan sätta upp regler och tillhörighetsfunktioner är enklare än att läsa en 
treårig mattelinje på högskolan. 
 
Även om man nu skulle ha stor fallenhet för matematik, är det inte säkert att det alltid går att 
med en matematisk modell beskriva ett förlopp. Framför allt vid stora system där flera 
utsignaler samtidigt beror av flera andra insignaler. Hur gör 
man t.ex. när man simulerar var i Östersjön det skulle kunna 
finnas olja? Jo, en geolog kan med ord säga att avsättningen 
av sediment på havsbottnen (som med åren bildar olja) beror 
på; temperaturen, vattennivån, utseendet på inloppet från 
Atlanten (t.ex.).  Var i Östersjön sedimentet avsätts, samt 
vilken korntjocklek sedimentet som avsätts har, är det som 
regulatorn ska räkna ut. Geologen kan med sina kunskaper 
enkelt definiera vad som är grov respektive fin sand, hur 
havsnivån har ändrats med åren osv. Han/hon kan också med sina kunskaper sätta upp regler 
för vid vilka tillstånd sand av en viss sort ska avsättas. Detta är det enda som krävs för att 
Fuzzytekniken ska fungera och geologen kan därmed med sina begränsade kunskaper i 
matematik och sköta simuleringen. 
 
Fuzzy Logic har också andra fördelar när man integrerar den i andra tekniker. Tillsammans 
med Neuroteknik eller integralverkan kan man få Fuzzy Logic att lära sig av sina tidigare 
erfarenheter. Om ett visst tillstånd som har uppstått tidigare kommer tillbaks kan systemet 
minnas hur man handlade då. Blev resultatet bra, gör man på samma sätt igen. Robotar t.ex. 
som plockar upp föremål som kommer på ett band, har en fördel av att kunna veta ungefär 
vilka föremål som kommer innan den använder sin arm för att plocka upp dem.  
Denna teknik är dock för svår för att ta upp på gymnasienivå. 

“Går funktionen att 
beskriva med ord (i 
ett vanligt samtal), 
går den också att 
styra med Fuzzy 

Logic” 
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En annan fördel med Fuzzy Logic är att tekniken är mindre känslig för variationer i 
insignalen. Den konventionella av/på-regleringen, blått streck ovan, har två lägen, antingen av 
eller på. När funktionen är på, stiger UT-värdet och när den är av sjunker det, vilket får till 
följd att UT-signalen kommer att variera kring börvärdet.  
Eftersom Fuzzylogiken även kan anta värden mellan ett och noll får man en säkrare och 
jämnare reglering, utan störningar (enligt den gröna linjen ovan). 

3.4 Nackdelar 
Om vi ska styra en enkel process, där vi har några få insignaler och en utsignal, kan det ibland 
vara enklare att lösa den traditionellt (med att hitta en matematisk funktion för att beskriva 
förloppet).  
En annan situation är om vi känner funktionen. Då är det självklart bara onödigt att försöka 
tolka den med tillhörighetsfunktioner och regler (man kan förstås utnyttja Fuzzylogikens 
överlägsna jämna resultat).  
En stor nackdel är att man aldrig exakt kan förutsäga slutresultatet (vilket vi såg i vårt 
exempel ovan med COM-metoden). Men det är i och för sig ganska naturligt att resultaten 
inte blir förutsägbara, eftersom vi människor upplever förlopp på olika sätt. Vi har lärt datorn 
att tänka som oss! En styrka med Fuzzy Logic är dock att man enkelt kan justera sina 
tillhörighetsfunktioner och regler om något skulle bli fel i resultatet. Endast några enkla 
knapptryck behövs. Vi behöver alltså inte räkna om hela ekvationsserien, som man hade 
behövt med traditionell styrning. 

3.5 Fuzzy Logic i framtiden 
Om Fuzzy Logic skulle få tillräckligt med uppmärksamhet, vilket vi tror det kan få med mer 
utbildning inom området, så kan det komma ut på marknaden ordentligt. Fuzzylogik används 
redan idag inom flera områden, till exempel bygger ABS-system i bilar på Fuzzy Logic, men 
det finns många andra områden där det skulle kunna användas. I princip alla branscher som 
använder sig av styrteknik kan ha användning av Fuzzy Logic, men vissa kan ha extra stor 
nytta av det. Fuzzylogik kan med fördel användas i system som kräver jämna övergångar eller 
som integrerar med väldigt föränderliga miljöer, till exempel bilbromsar. 
Andra exempel på branscher där Fuzzy Logic kan användas är sjukvård, industri, vitvaror, 
fordon etc. 
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4 Ordförklaringar 
 
Lingvistisk Variabel    Variabeln som ska regleras eller styr vad 
      som ska regleras. 
Lingvistisk Term    Adjektiv som delar upp varje variabel.  
Tillhörighetsfunktioner, Fuzzydiagram  Diagrammen där man tolkar matematiska 
      värden till lingvistiska termer. 
Givare       Apparat som plockar in de matematiska  
      signalerna. 
Controller     Hårdvaran som sköter regleringen. 
Booleska utryck    Uttryck som antingen antar 1 eller 0. 
Operander     Funktioner som sammanfogar två eller fler 
      villkor. Ofta OCH eller ELLER. 
DeFuzzification    Benämning på hur vi väger samman Fuzzy- 
      regler och tillhörighetsfunktioner för att få ut 
      vårt resultat. 
Neuroteknik     Eller neuronnätverk är en teknik som syftar 
      till att härma vår mänskliga hjärna och hur vi 
      tänker. 
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5 Källor 
 
Följande källor har vi använt oss av för att fördjupa oss i Fuzzy Logic. 

5.1 Böcker 
Författare   Titel     Förlag och år   
Tomas, Bertil   Modern Reglerteknik, kapitel 19  Liber 
 
Constantin von Altrock Fuzzy Logic & Neuro    Prentice Hall (Englewood  
   Fuzzy Applications Explained  Cliffs) 
 

5.2 Personer  
Namn/Internetadress     E-post      
Beverly Lubbock    bev410@cox.net  
Ulf Nordlund (föreläsare)   ulf.nordlund@frobozz.se 
Peter Funk      peter.funk@mdh.se 
George Fodor (föreläsare)   george.fodor@se.abb.com 
Göran Wikingson (uppdragsgivare)  goran@wikingson.se 
Bertil Tomas     bertil@chl.chalmers.se 
Lennart Ahlén      lennart.ahlen@siemens.com 
 

5.3 Internet 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_Logic 
http://www.comadem2006.ltu.se/listofabstract.htm 
http://www.dolphin.se/cbm%2Dsweden/03-Seminarium-13-06-
2002/09%20Fuzzy%20logic%20och%20neurala%20nätverk/KevinUTEK.ppt 
http://www.idt.mdh.se/exact/ 
http://www.sais.se/sais2005/ 
http://www.sais.se/ 
http://www.mrtc.mdh.se/index.phtml?choice=research_groups&id=0010 
http://www.abo.fi/~rfuller/fuzs.html  
http://www.cmplx.cse.nagoya-u.ac.jp/~ifsa/ 
http://www.psisystems.se/produkter/produktinfo/p300fzy.htm  
www.spminstrument.se 
http://www.comadem2006.ltu.se/listofabstract.htm 
http://www.comadem2006.ltu.se/ 
http://www.tucows.com/preview/22532  
http://www.mathworks.com/academia/student_version/   
http://www.octave.org/octave-lists/archive/help-octave.1997/msg00387.html  
http://www.scilab.org/  
http://www-rocq.inria.fr/scilab/  
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http://www.framasoft.net/article2531.html 
http://www.framasoft.net/article.php3?id_article=2695 
http://www.vissim.com/products/academic.html 
http://www.personal.mbs.ac.uk/jyang/documents/Fuzzy-Rule-ER-Safety.pdf 
http://www.dolphin.se/ann/ 
http://fuzzy.iau.dtu.dk/  
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6 Bilagor 

6.1  Fuzzyregler 
 

 
Definiering av Fuzzy Regler exempel 1. 
 

6.2 Exempel 2, Utflöde ur tank beroende på nivå och temp. 

6.2.1 Funktionen 
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6.2.2 Tillhörighetsfunktioner 
   NIVÅ 

 
Givaren visar att vattennivån = 1.6 m. ?  Tillhörigheter enligt diagram 
 
   TEMP 

 
Givaren visar att temperaturen = 70 grader. ?  Tillhörigheter enligt diagram 
 
   UTFLÖDE 
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6.2.3 Fuzzyregler 
 

(1)  ”Om nivån är låg OCH temperaturen är låg ska utflödet vara lågt” 
(2)  ”Om nivån är medel OCH temperaturen är medel ska utflödet vara medel” 
(3)  ”Om nivån är hög OCH temperaturen är hög ska utflödet vara stort” 

 

6.2.4 Slutresultat Simulering MatLab 
    
   Vid användning av Center of Maximum 

 
Med vårt beräknade värde utritat…  
 
   Vid användning av Centre of area (centroid) 

 


