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4.3.8

Impulzní výstupy nespojitých regulátorù

V dosavadních pøíkladech øeení nespojitých regulátorù platilo, e vyèíslené hodnoty
výstupù byly platné, dokud nedolo k jejich zmìnì. Pokud je napø. programem regulátoru
opakovanì nastavována jednièková hodnota akèní velièiny, stav binárního výstupu PLC
se nemìní. Tomuto zpùsobu ovládání se nìkdy øíká hladinové. Protikladem je impulzní
ovládání výstupù. Obvykle je vyuíváno pøi aktivaci programu v pevném èasovém rastru,
ale není to podmínkou. Napøíklad pro tøístavový regulátor s pøírùstkovým charakterem
výstupù (obr. 4.8c) mohou být místo hladinových výstupù v kadém výpoèetním kroku
generovány impulzy typu pøidávej  ubírej. Mohou mít pevnì zadanou délku. Pokud je
jejich délka úmìrná akèní velièinì spoètené podle algoritmu PID pøiblííme se vlastnostem
spojitých regulátorù  jde o íøkovou modulaci nespojitých výstupù.

4.4

Smíený systém s dvìma a více vstupy

4.4.1

Motivace

Dosud uvádìné pøíklady (kap. 4.2 a kap. 4.3) byly urèeny pøedevím jako ilustrace moných zpùsobù vyhodnocení èíslicové informace ve smíených logických systémech. Proto
byly zámìrnì zjednodueny na jednorozmìrné pøípady, kdy byla vyhodnocována jediná
èíselná (jazyková) promìnná. V praxi se ale obvykle vyskytují smíené systémy se dvìma
nebo více jazykovými promìnnými, jejich chování je urèováno vztahy mezi jejich termy,
popsanými souborem pravidel, logických výrazù, tabulkami apod. Vedle èíslicových promìnných se v reálných systémech vyskytují i samostatné binární logické promìnné, které
ovlivòují jejich chování. Èasto se jedná o systémy, které øeí diagnostiku, regulaci, rozhodování a podobné typy logických úloh.

4.4.2

Systémy se dvìma vstupy

Pøíklad 4.8 Jednoduchý diagnostický systém
Pro ilustraci uvaujme pøíklad jednoduchého diagnostického systému (napø. loisek),
který vyhodnocuje vibrace a teplotu a stanovuje diagnózu: OK  varování1  varování2
 alarm  porucha. Pøedpokládejme, e vibrace jsou vyhodnocovány stejnì jako
v pøíkladu 4.1 a nad èíselnými hodnotami intenzity vibrací jsou definovány dvouhodnotové logické promìnné (vstupní termy) v_nízké, v_zvýené, v_vysoké (obr. 4.2). Podobnì
jsou pro teplotní pásma definovány vstupní termy normální, zvýená, pøehøátí, jako
v pøíkladu 4.2 (obr. 4.3).
Øeení 1: binární logický systém
Situaci mùeme interpretovat tak, e nad mnoinou hodnot teplotní osy (vstupní jazykové promìnné teplota) a nad mnoinou hodnot intenzity vibrací (vstupní jazykové
promìnné vibrace) definujeme po tøech dvouhodnotových promìnných (vstupních ter-
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mech), z nich kadá nabývá pravdivostní hodnoty 1 nebo 0 (hodnota vstupní jazykové
promìnná je, anebo není v odpovídajícím pásmu). Podobnì lze interpretovat diagnostické stavy, jako pìt stejnojmenných výstupních logických promìnných (termù), jejich
pravdivostní hodnota (1 nebo 0) nese informaci o odpovídajícím diagnostickém stavu.
Obvykle jsou definovány souborem logických pravidel, napø.:
jestlie v_nízké AND normální pak OK
jestlie v_nízké AND zvýená pak varování1
jestlie v_nízké AND pøehøátí pak varování2
jestlie v_zvýené AND normální pak varování1
jestlie v_zvýené AND zvýená pak varování2
jestlie v_zvýené AND pøehøátí pak alarm
jestlie v_vysoké AND normální pak varování2
jestlie v_vysoké AND zvýená pak alarm
jestlie v_vysoké AND pøehøátí pak porucha
nebo rovnocennì:
jestlie (vibrace jsou nízké) AND (teplota je normální)
pak (diagnóza je OK)
jestlie (vibrace jsou nízké) AND (teplota je zvýená)
pak (diagnóza je varování1)
.....
Pravidla mají formu implikace, ale pro booleovskou logiku je lze pøepsat do ekvivalentní
formy logických výrazù, v nich pravdivost dùsledku je rovna pravdivosti podmínky
(v naem pøípadì souèinu dvou termù):
OK = v_nízké AND normální (4.1)
varování1 = v_nízké AND zvýená
varování2 = v_nízké AND pøehøátí
varování1 = v_zvýené AND normální
varování2 = v_zvýené AND zvýená
alarm = v_zvýené AND pøehøátí
varování2 = v_vysoké AND normální
alarm = v_vysoké AND zvýená
porucha = v_vysoké AND pøehøátí
Pro zápis pravidel je výhodné (a praktické) pouít pravdivostní tabulku nebo mapu. Zdánlivì by pro estici vstupních promìnných mìla mít rozsah 26 = 64 poloek. To by
ale platilo, pokud by vechny vstupní promìnné byly navzájem nezávislé  vechny
jejich kombinace by byly moné. Ve skuteènosti se ale termy nad spoleènou jazykovou
promìnnou navzájem vyluèují, take pouze (právì) jeden z nich mùe být pravdivý.
Dostupných je pak jen 3 × 3 = 9 kombinací. Soubor pravidel nebo logických výrazù tak
lze názornì zobrazit pravdivostní mapou (maticí, dvojrozmìrnou tabulkou) na obr. 4.15.
Kadému z políèek odpovídá logický souèin (AND) odpovídajících vstupních termù.
Øádkùm odpovídají termy nad jazykovou promìnnou teplota (normální, zvýená, pøehøátí) a sloupcùm termy nad jazykovou promìnnou vibrace (v_nízké, v_zvýené,
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v_vysoké). V kadém z políèek je uvedeno jméno výstupního termu, jeho pravdivost je
definována odpovídajícím logickým souèinem. Obsah mapy je rovnocenný uvedenému
souboru logických výrazù. Výhodou mapy je její prostorová úspornost a názornost zápisu pravidel.
Je vidìt, e nìkteré termy se vyskytují ve více políècích tabulky a rovnocennì na levé
stranì nìkolika logických výrazù  jsou osloveny více podmínkovými souèiny. Kadý
z odpovídajících souèinù lze chápat jako pøíspìvek k výsledné pravdivosti osloveného
výstupního termu. Proto se jejich pravdivosti logicky sèítají
OK = v_nízké AND normální
(4.2)
varování1 = (v_nízké AND zvýená) OR (v_zvýené AND normální)
varování2 = (v_nízké AND pøehøátí) OR (v_zvýené AND zvýená)
OR (v_vysoké AND normální)
alarm = (v_zvýené AND pøehøátí) OR (v_vysoké AND zvýená)
porucha = v_vysoké AND pøehøátí
Podobnì je soubor pravidel se spoleèným dùsledkem, napø.:
jestlie v_nízké AND pøehøátí pak varování2
jestlie v_zvýené AND zvýená pak varování2
jestlie v_vysoké AND normální pak varování2
rovnocenný jedinému pravidlu, v jeho podmínkové èásti se vyskytuje logický souèet
dílèích podmínek:
jestlie (v_nízké AND pøehøátí) OR (v_vyí AND zvýená)
OR (v_vysoké AND normální)
pak varování2
Logické výrazy (4.1) a (4.2) jsou rovnocenné a oba soubory mohou být východiskem
pro zápis programu PLC. Pro jazyk strukturovaného textu má pro výrazy (4.2) program
témìø shodnou a lií se jen drobnými syntaktickými detaily,
OK := v_nízké AND normální
varování1 := (v_nízké AND zvýená) OR (v_zvýené AND normální)
varování2 := (v_nízké AND pøehøátí) OR (v_zvýené AND zvýená)
OR (v_vysoké AND normální)
alarm := (v_zvýené AND pøehøátí) OR (v_vysoké AND zvýená)
porucha := v_vysoké AND pøehøátí
pøi pouití výrazù (4.1) je tøeba seèíst pravdivosti vech dílèích podmínek:
OK := v_nízké AND normální
varování1 := v_nízké AND zvýená
varování2 := v_nízké AND pøehøátí
varování1 := varování1 OR (v_zvýené AND normální)
varování2 := varování2 OR (v_zvýené AND zvýená)
alarm := v_zvýené AND pøehøátí
varování2 = varování2 OR (v_vysoké AND normální)
alarm := alarm OR (v_vysoké AND zvýená)
mejkal: PLC a automatizace díl II.  BEN technická literatura

135

porucha := v_vysoké AND pøehøátí
Program v jazyku mnemokódù lze získat rutinní úpravou výchozích výrazù pro soubor (4.1):
ld v_nízké
and normální
wr OK
ld v_nízké
and zvýená
wr varování1
ld v_nízké
and pøehøátí
wr varování2
ld v_zvýené
and normální
set varování1
ld v_zvýené
and zvýená
set varování2
ld v_zvýené
and pøehøátí
wr alarm
ld v_vysoké
and normální
set varování2
ld v_vysoké
and zvýená
set alarm
ld v_vysoké
and pøehøátí
wr porucha
K pøièítání pøíspìvkù k pravdivosti ji vyèíslených výstupních termù je pouita instrukce SET, která je sice urèena k nastavení pamìové funkce typu RS, ale lze ji té
interpretovat jako operaci logického pøiètení obsahu støádaèe k obsahu adresovaného
místa. Pokud jsou jako výchozí pouity výrazy (4.2) bude mít program tvar:
ld v_nízké
and normální
wr OK
ld v_nízké
and zvýená
ld v_zvýené
and normální
or
wr varování1
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ld v_nízké
and pøehøátí
ld v_zvýené
and zvýená
or
ld v_vysoké
and normální
or
wr varování2
ld v_zvýené
and pøehøátí
ld v_vysoké
and zvýená
or
wr alarm
ld v_vysoké
and pøehøátí
wr porucha
Ve vech programech jsme mlèky pøedpokládali, e promìnné s pravdivostmi vstupních
termù mají bitový charakter (bit, BOOL) a jejich pravdivosti byly vyèísleny nìkterým
ze zpùsobù uvedených v pøíkladech 4.1 a 4.2 (zde ji nejsou uvádìny). Analogicky pøedpokládáme, e i promìnné s hodnotami výstupních termù jsou opìt deklarovány jako
bitové.
Øeení 2: Tøíhodnotové operandy, binární výstupy
Situaci z pøedchozího pøípadu lze rovnocennì interpretovat jako logický systém
ve tøíhodnotové logice. Trojici intervalù nad vstupní jazykovou promìnnou teplota s významem normální, zvýená, pøehøátí lze pøiøadit tøi hodnoty pravdivosti tøíhodnotové
logické promìnné pøehøátí (napø. 0  0,5  1). Podobnì lze intervalùm hodnot intenzity
vibrací pøiøadit pravdivosti tøíhodnotové logické promìnné vysoké. Mapu pravidel
z obr. 4.15 pak lze upravit podle obr. 4.16 a chápat ji jako sdruenou mapu pravdivosti
pìtice dvouhodnotových termù pro dva tøíhodnotové operandy pøehøátí a vysoké  jako
zobecnìnou Karnaughovu mapu (K-mapu) pro dvì tøíhodnotové promìnné. Místo prav-
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Obr. 4.15
Mapa pravidel pro diagnózu loisek
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divostních hodnot operandù (zde 0  0,5  1) lze pouívat pøímo poøadová èísla (indexy)
odpovídajících intervalù hodnot vstupních jazykových promìnných (obr. 4.17). Je to
výhodné zejména pøi pøímé realizaci logické funkce pravdivostní tabulkou. Mapy na obr.
4.16 a obr. 4.17 definují pìtici výstupních logických promìnných. Jsou tedy sdruenými
pravdivostními mapami, vzniklými slouèením pìti pravdivostních map pro pravdivost
kadého z výstupních termù.
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Obr. 4.16
Sdruená pravdivostní mapa pìti binárních funkcí s tøíhodnotovými operandy
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Obr. 4.17
Sdruená pravdivostní mapa pìti binárních funkcí její operandy suplují indexy vstupních
promìnných
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Obr. 4.18
Pravdivostní tabulka pìti binárních funkcí s tøíhodnotovými operandy
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Pravdivostní tabulka je jednorozmìrným ekvivalentem pravdivostní mapy. V terminologii datových struktur je tabulka vektorem (jednorozmìrným polem), zatímco mapa je
formálnì maticí (dvourozmìrným polem). Stejnì jako mapa, definuje i pravdivostní tabulka hodnoty výstupní funkce (skupiny výstupních funkcí) pro vechny kombinace
operandù. Odpovídající pravdivostní tabulku získáme podobným postupem jako pøi pøevodu vývojové tabulky stavového automatu na tabulku pro program. Obdobnì, jako
u pravdivostních tabulek pro dvouhodnotové operandy, jsou pravdivostní tabulky pro vícehodnotové operandy uspoøádány tak, e v jejich záhlaví se vyskytují vechny
kombinace promìnných v narùstajícím poøadí. Na obr. 4.18 je uvedena jedna varianta
pravdivostní tabulky dvou tøíhodnotových promìnných. Vznikla z tabulky na obr. 4.16
a obr. 4.17 ètením (rozmítáním) po øádcích. Výsledný index lze spoèíst podle vztahu:
index_hodnoty := 3*ind_pøehøátí + ind_vysoké
Nejjednoduím zpùsobem realizace je pøímé vyuití tabulky jako datové struktury
v programu:
# table byte tab_termù = %10000, %01000, %00100,
%01000, %00100, %00010,
%00100, %00010, %00001
ld ind_pøehøátí
mul 3
add ind_vysoké
ltb tab_termù
wr termy
V programu je pøedpokládáno, e indexy pásem hodnot vibrací a teploty byly ji vyèísleny nìkterým z postupù, uvedených v pøíkladech 4.1 a 4.2 a jsou uloeny v promìnných
ind_vysoké a ind_prehrati. Obsah tabulky tab_termu je opsán z obr. 4.18. Z této pozice je
instrukcí LTB vybrána odpovídající poloka a je uloena na adresu termy. Umístìní termù
je shodné s tabulkou na obr. 4.18 (OK na pozici pátého bitu termy.4 a porucha na nejnií
pozici termy.0). Rovnocennì lze vytvoøit pravdivostní tabulku z mapy (obr. 4.16 a obr. 4.17)
rozkladem po sloupcích. Index hodnoty pak spoèteme podle vzorce:
index_hodnoty := 3*ind_vysoké + ind_pøehøátí
Poznámka  rovnocennost booleovské a vícehodnotové logiky.
Lze dokázat, e vícehodnotové logiky a dvouhodnotová logika jsou stejnì mohutný aparát
pro popis a øeení problémù a e jsou navzájem pøevoditelné. Je to ilustrováno na øeení
1 a 4 pøíkladu 4.8.
Øeení 3: Tøíhodnotové operandy, pìtihodnotový výstup
Pravdivostní hodnoty pìti výstupních termù (dvouhodnotových logických promìnných)
mùeme vyuít napø. k ovládání pìti signálek s varovnými nápisy nebo jiných indikátorù stavu stroje. Lze ale pøedpokládat, e údrbáø dá pøednost jediné výstupní promìnné
riziko_poruchy s odstupòovanými hodnotami, která vyjadøuje naléhavosti stavu. Mùeme ji opìt povaovat za vícehodnotou logickou promìnnou  zde pìtihodnotovou. Je
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pøirozené, abychom její pravdivostní hodnoty pravidelnì odstupòovali v øadì 0  0,25 
0,5  0,75  1, kde nulové hodnotì odpovídá zaruèenì bezchybný stav, zatímco jednièkové odpovídá jistota poruchy. Obvyklé je i vyjádøení pravdivosti v procentech: 0 % 
25 %  50 %  75 %  100 %. Na obr. 4.19 je uvedena pravdivostní mapa této funkce.
Lze ji realizovat programem ve formì posloupnosti podmínìných pøíkazù
if v_nízké AND normální then riziko_poruchy := 0
if(v_nízké AND zvýená) OR (v_zvýené AND normální)
then riziko_poruchy := 25
if(v_nízké AND pøehøátí) OR (v_zvýené AND zvýená) OR
(v_vysoké AND normální) then riziko_poruchy := 50
if (v_zvýené AND pøehøátí) OR (v_vysoké AND zvýená)
then riziko_poruchy := 75
if v_vysoké AND pøehøátí then riziko_poruchy := 100
nebo s vyuitím tabulky  program zùstane stejný, jako v øeení 2 tohoto pøíkladu, jen
se zmìní obsah tabulky
# table byte tab_riziko = 0, 25, 50, 25, 50, 75, 50, 75, 100
V naem pøípadì, kdy je pravdivostní mapa (obr. 4.19) symetrická podle své hlavní úhlopøíèky (není to podmínkou  jen jsme si tak zvolili své øeení), lze pravdivostní hodnotu
pøímo spoèíst z hodnot indexù obou operandù
riziko_poruchy := (ind_pøehøátí + ind_vysoké)*25
Nic nám ale nebrání v tom, abychom si poèet pravdivostních hodnot výstupní logické
promìnné riziko_poruchy a jejich odstupòování zvolili podle vlastního uváení, napø.
pìt hodnot v øadì 0,15  0,35  0,5  0,7  0,9 (15 %  35 %  50 %  70 %  90 %) nebo
pro kadé z políèek jinou hodnotu.
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Obr. 4.19
Pravdivostní mapa pìtihodnotové logické funkce
Poznámka k poètu stavù
Skuteènost, e v naem pøíkladu jsou oba operandy právì tøíhodnotovými logickými
promìnnými není významná. Vyplývá jen ze zadání zjednodueného pøíkladu. Obecnì
mohou mít operandy libovolný poèet stavù (pravdivostních hodnot) a navíc kadý mùe
mít jiný poèet stavù  ve je jen otázkou naí volby v závislosti na povaze øeené úlohy.
Mùeme si napø. pøedstavit obdobný diagnostický systém, který pøi vyhodnocení teploty rozliuje pìt stavù, jako v pøíkladu 4.3. Stejnì tak mùe být i poèet výstupních termù
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libovolný a nezávislý na poètu stavù operandù logické funkce. Existuje jen praktické
omezení na pøijatelnou komplikovanost a pøehlednost øeení. Psychologové uvádìjí,
e magické èíslo 7 je prahem kapacity krátkodobé pamìti pøi naem mylení. Podret
v mysli a souèasnì zpracovávat vìtí poèet mylenek, ne 7, promýlet souvislosti mezi
nimi se proto stává neúmìrnì komplikovanìjím problémem a je zde zvýené riziko
chyb a zjednoduení. Ani nároènost reálných úloh obvykle nevyaduje pøekraèování této
meze rozliení.
Øeení 4: Výpoèet èíselných hodnot z pravdivosti termù
Pokud jsme u nìjakým zpùsobem získali pravdivostní hodnoty souboru termù
nad výstupní jazykovou promìnnou (v naem pøíkladu nad promìnnou riziko_poruchy),
mùeme z nich vyèíslit èíselnou hodnotu této výstupní promìnné. Nejobvyklejí je posloupnost podmínìných pøíkazù
if OK then riziko_poruchy := 15
if varování1 then riziko_poruchy := 35
if varování2 then riziko_poruchy := 50
if alarm then riziko_poruchy := 70
if porucha then riziko_poruchy := 90
nebo smíený aritmeticko-logický výraz
riziko_poruchy := (OK AND 15) + (varování1 AND 35) +
+ (varování2 AND 50) + (alarm AND 70) + (porucha AND 90)
nebo v jazyce mnemokódù
ld 15
and OK
ld 35
and varování1
add ; nebo OR
ld 50
and varování2
add ; nebo OR
ld 70
and alarm
add ; nebo OR
ld 90
and porucha
add ; nebo OR
wr riziko_poruchy
nebo rovnocennì
ld 0
wr riziko_poruchy
ld 15
and OK
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set riziko_poruchy
ld 35
and varování1
set riziko_poruchy
ld 50
and varování2
set riziko_poruchy
ld 70
and alarm
set riziko_poruchy
ld 90
and porucha
set riziko_poruchy
Za pøedpokladu, e je pravdivý právì jeden z termù (v naem pøíkladu), jsou vechny
uvedené programy rovnocenné. Místo aritmetického sèítání (symbol + nebo instrukce
ADD) lze pouít i logický souèet (instrukci OR nebo SET). Pokud mùe být nìkolik
termù souèasnì nenulových, lze pouít ji jen operaci aritmetického sèítání. Pokud mùe
nastat situace, kdy jsou vechny termy nulové (díra ve formulaci pravidel, tj. neúplný
soubor pravidel nebo logických výrazù) poskytuje kadý z programù jiné výsledky 
chybné, nebo pøinejmením diskutabilní. Program s podmínìnými pøíkazy (první) nevyèísluje aktuální hodnotu výsledku, která tak zùstává nezmìnìna od doby, kdy byla
naposledy aktualizována nebo inicializována. Programy s aritmeticko-logickými výrazy (druhý a ètvrtý) v tomto pøípadì dávají nulový výsledek, co obvykle neznamená
e riziko poruchy je nulové, pouze jsme se nad touto alternativou zapomnìli zamyslet
a popsat ji v pravidlech.
Øeení 5: Výpoèet polohy tìitì
Postup z pøedchozího øeení lze graficky interpretovat zpùsobem, který je pro ná pøípad ponìkud násilný, je vhodným východiskem pro zobecnìní obdobné situace pro fuzzy
logiku. Pøedpokládejme, e nad výstupní jazykovou promìnnou riziko_poruchy je definováno pìt termù s obdélníkovými prùbìhy podle obr. 4.20a. V závislosti na pravdivosti
termù, vyèíslených v nìkterém ze zpùsobù v øeení 1 nebo 2 tohoto pøíkladu bude mít
pouze jeden z obdélníkù jednièkovou výku, ostatní budou nulové. Výslednou èíselnou
hodnotu promìnné riziko_poruchy mùeme vypoèíst jako vodorovnou souøadnici tìitì tohoto obdélníka. Mùeme si pøedstavit, e obdélníky jsou vystøieny z plechu
a pøipevnìny k pevnému rameni zanedbatelné hmotnosti.
Stejný výsledek bychom získali i pro libovolné uí obdélníky se stejnými polohami
tìitì, napø. podle obr. 4.20b. V mezním pøípadì se obdélníky stanou tenkými hmotnými tyèkami, jejich íøku mùeme zanedbat (povaovat za nulovou) a výka odpovídá
pravdivosti odpovídajícího termu (obr. 4.20c). V matematické abstrakci odpovídá tomuto pøípadu diracùv impulz, který má sice jednièkovou plochu, ale pøitom je nekoneènì
úzký tenký (má nulovou íøku) a nekoneènì vysoký. V praxi se obvykle nazývá singleton  název je odvozen z podobnosti se spektrem jediného harmonického tónu. Mùeme
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si pøedstavit, jakoby v singletonech byla soustøedìna hmotnost obdélníkù. Výsledná èíselná hodnota výstupní promìnné je rovna poloze nenulového singletonu.
Popsaný postup je pouitelný i v pøípadì, kdy by bylo více výstupních termù souèasnì
pravdivých. Pak by ovem bylo nutné výslednou hodnotu spoèíst jako polohu tìitì
singletonù podle vzorce:
riziko_poruchy :=
(p1×OK + p2×varování1 + p3×varování2 + p4×alarm + p5×porucha)
:(OK + varování1 + varování2 + alarm + porucha)
kde p1, p2, p3, p4, p5, jsou polohy singletonù pro termy OK, varování1, varování2, alarm,
porucha, s jejich pravdivostními hodnotami zde zacházíme jako s èísly velikosti 0 a 1.
Souèet poloh nenulových singletonù je dìlen jejich poètem. Postup lze povaovat
za výpoèet prùmìrné hodnoty.
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Obr. 4.20
Výpoèet tìitì výstupních termù: a) ve tvaru dotýkajících se obdélníkù, b) úzkých obdélníkù,
c) singletonù

mejkal: PLC a automatizace díl II.  BEN technická literatura

143

4.4.3

Úplnost souboru pravidel a logické díry

Významnou výhodou pouívání mapy pravidel je její názornost, pøehlednost a ploná
úspornost  informaci, nesenou obsáhlým souborem pravidel lze umístit na plochu nevelkého obdélníku. Kadému pravidlu odpovídá údaj jediného políèka, jeho význam je
okamitì patrný a není nutné jej hledat v záplavì balastních slov.
Jetì významnìjí je ale skuteènost, e mapa pravidel nebo pravdivostní tabulka je úèinným prostøedkem kontroly úplnosti souboru pravidel. Její vyplòování nutí øeitele,
aby vyplnil vechna políèka a zamyslel se nad situací, která kadému políèku odpovídá.
Pøi formulování souboru pravidel nebo logických výrazù postupujeme intuitivnì a vycházíme
z poadavkù na èinnost systému v typických situacích (které jsme si sami vytvoøili nebo
nám byly sdìleny zadavatelem). Mnohdy si neuvìdomíme, e v zadání jsou logické díry,
e jsme zapomnìli formulovat chování systému pro nìkteré ménì obvyklé (ale reálnì
se vyskytující) situace.
Praxe nám obvykle dokáe, e nemoné se a pøíli èasto stává skuteèností a to v tìch
nejménì vhodných situacích. Výskyt mnohých poruch a havárií je zdánlivì zcela nepøedvídatelný, jejich mechanizmus je mnohdy kuriózní a zdánlivì se vymyká zdravému rozumu
(do té doby, ne nastanou  pak ji jsou logicky vysvìtlitelné a ukáe se, e mohly být
v pøedstihu pøedpovìzeny). Pøi formulování slovního zadání, souboru pravidel nebo logických výrazù se obvykle zamìøíme na popis ádoucí èinnosti systému v obvyklých pracovních
situacích opomeneme, e se mohou vyskytnout neobvyklé, mezní nebo havarijní situace.
V nich je správná èinnost øídicího systému klíèová pro odvrácení zrát a havárií  a on právì v nich selhává, pøestává øídit nebo vydává chybné povely v dùsledku naeho neúplného
nebo chybného popisu.
Nutnost vyplnit mapu pravidel nás nutí zamyslet se nad významem kadého políèka,
nad jemu odpovídající situací a zodpovìdnì jej vyplnit. Vyplatí se vyplnit i políèka, odpovídající zdánlivì nesmyslným a fyzikálnì nedosaitelným situacím  tøeba tak, e pro tyto
nestandardní stavy doplníme nové diagnostické promìnné, indikující vzniklou závadu. Dále
je tøeba si uvìdomit, e o stavu reálného procesu je øídicí nebo diagnostický systém informován prostøednictvím èidel, která také mohou selhat. Rozpoznání nìkterého z neobvyklých,
mezních nebo fyzikálnì nedostupných stavù mùe být upozornìním na závadu v mìøení
nebo v komunikaci.
Prázdné políèko v mapì pravidel mùe mít nìkolik dùvodù a mùe být rùznì interpretováno (námi i programem). Stejnì jako pøi vyplòování pravdivostních map a tabulek
v booleovských systémech, je i ve smíených systémech obvyklé (a výhodné) pøijmout
úmluvu, e prázdnému políèku je pøiøazena nulová nebo jiná implicitnì stanovená hodnota, pøípadnì jiné standardní oetøení, napø. nic nedìlej, opakuj dosavadní akci, indikuj
nepøedvídaný stav a riziko chyby, zastav stroj a indikuj poruchu. Prázdnému políèku je
tedy cílevìdomì pøiøazen urèitý implicitní obsah, který jen není do políèka vepsán (z dùvodu pøehlednosti nebo úspory práce). Pokud existuje nìkolik moných interpretací pro prázdná
políèka, je tøeba je rozliit dohodnutými symboly, napø. X pro pamìovou funkci (opakuj dosavadní akci), E pro jednotné oetøení chybových stavù (indikuj nepøedvídaný
stav a riziko chyby, zastav stroj a indikuj poruchu) a nevyplnìné políèko pro nulovou
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