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wersja 4.1

Temat: Sieci Petriego – konstrukcja sieci Petriego z łukami czasowymi.

Zadanie 1. (3 pkt.)

Polecenie: Na laboratorium nr 8, w zadaniu 1, została utworzona sieć modelująca ruch tramwajowy sterowany
semaforami. Przekształć tę sieć w sieć Petriego z łukami czasowymi, ustawiając czasowe parametry
tych łuków tak, aby spełnić poniższe wymagania:

– zmiana stanu lewego semafora (jeśli jest konieczna) na skutek pojawienia się tramwaju na torze 1
na odcinku przed skrzyżowaniem (p2) zaczyna się po co najmniej 1 sekundzie;

– zmiana stanu prawego semafora (jeśli jest konieczna) na skutek pojawienia się tramwaju na torze
2 na odcinku przed skrzyżowaniem (p7) zaczyna się po co najmniej 2 sekundach;

– każdy stan semafora trwa co najmniej 3 sekundy.

Zadanie 2. (7 pkt.)

Polecenie: Ta sieć modeluje sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych: sygnalizator dla pojazdów (lewy
fragment sieci) i sygnalizator dla pieszych (prawy fragment sieci).

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p0 – sygnalizator dla pojazdów świeci się na czerwono;

– p1 – sygnalizator dla pojazdów świeci się na żółto;

– p2 – sygnalizator dla pojazdów świeci się na zielono;

– p3 – sygnalizator dla pieszych świeci się na czerwono;

– p4 – sygnalizator dla pieszych świeci się na zielono;

– p5 – pieszy, aby przejść przez jezdnię, nacisnął przycisk i oczekuje na zielone światło sygnalizatora
dla pieszych (czyli świeci on jeszcze na czerwono).

Rozbuduj tę sieć, tak aby spełaniała poniższe wymagania:

– światła sygnalizatora dla pojazdów świecą się cyklicznie; w każdym cyklu są to kolejno: zielone,
żółte, czerwone, czerwone+żółte;

– światła sygnalizatora dla pieszych świecą się cyklicznie, w każdym cyklu są to kolejno: czerwone,
zielone;

– czas świecenia żółtego światła (samego lub razem z czerwonym) na sygnalizatorze dla pojazdów
to 3 sekundy;

– czas świecenia zielonego światła na sygnalizatorze dla pojazdów to co najmniej 60 sekund;

– czas świecenia zielonego światła na sygnalizatorze dla pieszych to 15 sekund;
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– zmiana świała zielonego na żółte na sygnalizatorze dla pojazdów następuje jedynie na skutek na-
ciśnięcia przycisku;

– sygnalizator dla pieszych świeci się na zielono tylko wtedy, gdy sygnalizator dla pojazdów świeci
się na czerwono;

– sygnalizator dla pojazdów świeci się na zielono tylko wtedy, gdy sygnalizator dla pieszych świeci
się na czerwono.

Uwaga: Czas odpalenia każdego przejścia (z wyjątkiem przejścia, które umieszcza znacznik w p5) musi być
skończony i tak krótki, jak to możliwe, by zachować wymagane czasy świecenia świateł.

Nie ustawiaj pojemności miejsc.

Nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnego już istniejącego miejsca sieci; zachowaj też ich położenie.

Wsparcie do zadań
Czasowa sieć Petriego

Czasowa sieć Petriego, używana w narzędziu TAPAAL, to taka sieć, gdzie:

– każdy znacznik ma swój wiek, zerowany w momencie pojawienia się znacznika w danym miejscu;

– każdy łuk wchodzący z miejsca do przejścia jest czasowy i opisany czasem odpelenia, określonym przez
przedział wartości ([a, b], (a, b], [a, b) lub (a, b), gdzie a, b ∈ [0,∞));

– czas odpalenia pozwala na przesłanie łukiem czasowym tylko tych znaczników, których wiek należy do
tego czasu w momencie odpalenia przejścia.

Polecane strony

– Petri Nets: Properties, Analysis and Applications

– Sieci Petriego

– Analiza sieci Petriego

Rysunek sieci Petriego wykonano w programie TAPAAL. Koncepcję zadania 2 opracowano na podstawie „Information Systems Analysis. Petri Nets”, Paweł Skrobanek, 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

