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Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych
Laboratoria nr 8

wersja 4.1

Temat: Sieci Petriego – konstrukcja sieci Petriego z łukami hamującymi (cz. 2).

Zadanie 1. (6 pkt.)

Polecenie: Są cztery tory tramwajowe. Tor 1 prowadzi tramwaje z południa na północ. Tory 2, 3 i 4 prowadzą
tramwaje z północy na południe. Idąc od północy na południe, widać najpierw 4 tory obok siebie,
następnie tor 4 kończy się przez włączenie do toru 3, następnie tor 3 kończy się przez włączenie do
toru 2, następnie tory 1 i 2 krzyżują się i w końcu oba tory są obok siebie w odwrotnej kolejności.
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1. fragment sieci od lewej modeluje semafor kontrolujący wjazd tramwaju po torze 1 na skrzyżowanie.

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p0 – semafor pozwala na wjazd na skrzyżowanie,

– p1 – semafor zakazuje wjazdu na skrzyżowanie.

Odpalenie poniższych przejść oznacza:

– t0 – zdarzenie pozwolenia na wjazd na skrzyżowanie,

– t1 – zdarzenie zakazania wjazdu na skrzyżowanie.

2. fragment sieci od lewej modeluje położenie tramwajów jadących torem 1, gdzie 1 znacznik to
1 tramwaj.

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p2 – tramwaj jest przed skrzyżowaniem,

– p3 – tramwaj jest na skrzyżowaniu,

– p4 – tramwaj jest za skrzyżowaniem.

Odpalenie poniższych przejść oznacza:

– t2 – zdarzenie wjazdu tramwaju na tor 1 na odcinek przed skrzyżowaniem,

– t3 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 1 na skrzyżowanie,

– t4 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 1 na odcinek za skrzyżowaniem,

– t5 – zdarzenie wyjazdu tramwaju z toru 1.

3. fragment sieci od lewej modeluje położenie tramwajów jadących torami 2–4, gdzie 1 znacznik to
1 tramwaj.

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p5 – tramwaj jest na odcinku z 3 torami,

– p6 – tramwaj jest na odcinku z 2 torami,

– p7 – tramwaj jest na odcinku z 1 torem przed skrzyżowaniem,

– p8 – tramwaj jest na odcinku z 1 torem na skrzyżowaniu,

– p9 – tramwaj jest na odcinku z 1 torem za skrzyżowaniem.

Odpalenie poniższych przejść oznacza:

– t6 – zdarzenie wjazdu tramwaju na tor 2, 3 lub 4 na odcinek z trzema torami;

– t7 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 2, 3 lub 4 na odcinek z dwoma torami;

– t8 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 2 lub 3 na odcinek z jednym torem;

– t9 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 2 na skrzyżowanie;

– t10 – zdarzenie wjazdu tramwaju po torze 2 na odcinek za skrzyżowaniem;

– t11 – zdarzenie wyjazdu tramwaju z toru 2.

4. fragment sieci od lewej modeluje semafor kontrolujący wjazd tramwaju po torze 2 na skrzyżowanie.

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p10 – semafor zakazuje wjazdu na skrzyżowanie,

– p11 – semafor pozwala na wjazd na skrzyżowanie.

Odpalenie poniższych przejść oznacza:

– t12 – zdarzenie zakazania wjazdu na skrzyżowanie,

– t13 – zdarzenie pozwolenia na wjazd na skrzyżowanie.

Rozbuduj tę sieć, tak aby działała wg powyższego opisu i spełaniała poniższe wymagania:

– na każdym odcinku toru 1 może być najwyżej 1 tramwaj;

– na każdym odcinku torów 2–4 może być najwyżej tyle tramwajów, ile jest tam torów;

– na skrzyżowaniu może być najwyżej 1 tramwaj;

– tramwaj jadący po torze 1 ma pierwszeństwo wjazdu na skrzyżowanie przed tramwajem jadącym
po torze 2, czyli wjazd tramwaju po torze 1 na odcinek przed skrzyżowaniem (p2) powoduje zakaz
wjazdu tramwajem po torze 2 na skrzyżowanie (p8).
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Uwaga: Nie zapętlaj 2. i 3. części sieci – tramwaj to nie karuzela.

Nie łącz bezpośrednio ze sobą 2. i 3. części sieci.

Nie ustawiaj pojemności miejsc.

Użyj łuków hamujących.

Nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnego już istniejącego elementu sieci (miejsca, przejścia, łuku); zachowaj
też ich położenie.

Zadanie 2. (4 pkt.)

Polecenie: Zredukuj tę sieć, zachowując jej żywotność i ograniczoność. Pokaż, jakie redukcje zastosowano, czego
dotyczyły i jaki dały efekt.

Uwaga: Wszystkie redukcje sieci wykonuj kolejno, a nie na raz.

Dla każdej redukcji sieci:

– zaznacz redukowaną część na sieci sprzed tej redukcji;

– wykonaj zredukowaną sieć i zaznacz na niej część powstałą w wyniku tej redukcji;

– podaj metodę redukcji, którą zastosowano (literę z odpowiedniego rysunku ze wsparcia do zadań).

Zachowaj położenie istniejących elementów sieci (miejsc, przejść, łuków), o ile nie zostały zmienione
lub usunięte podczas redukcji sieci.

Wsparcie do zadań
Redukcja sieci Petriego

W celu zmniejszenia złożności obliczeniowej algorytmu analizy sieci Petriego stosuje się redukcję sieci,
zachowując jej żywotność, ograniczoność i bezpieczeństwo.

Rysunki a)–f) pokazują ideę sześciu metod redukcji sieci. Dla trzech z nich podano dodatkowe założenia
dotyczące znakowania miejsc.
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Polecane strony

– Petri Nets: Properties, Analysis and Applications

– Sieci Petriego

– Analiza sieci Petriego

Rysunki sieci Petriego wykonano w programie TAPAAL. Koncepcję zadania 1 opracowano na podstawie „Information Systems Analysis. Petri Nets”, Paweł Skrobanek, Politechnika Wrocławska, 2010. Rysunek metod redukcji
sieci opracowano na podstawie „Information Systems Analysis”, Jan Magott, Politechnika Wrocławska, 2010.
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/269583/mod_resource/content/2/Murata.pdf
http://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/ProgramowanieWspolbiezne/wyklad/Sieci-Petriego15.pdf
http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf89721/MiAPB/MiAPB%2005%20-%20Analiza%20sieci%20Petriego.pdf

