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Temat: Sieci Petriego – uogólnione stochastyczne sieci Petriego.

Zadanie 1. (5 pkt.)

Polecenie: Utwórz uogólnioną stochastyczną sieć Petriego, modelującą układ 3 logicznych bram AND, NOR i
XOR, realizujący funkcjęA AND B = E
C NOR D = F
E XOR F = G

Ta sieć ma zawierać:

– przynajmniej 7 miejsc: A, B, C, D, E, F i G;

– przejścia natychmiastowe umieszczające znaczniki w tych miejscach;

– przejścia natychmiastowe usuwające znaczniki z miejsc A, B, C, D i F.

Przyjmij, że ta sieć działa w następującej kolejności:

1. Ustalenie wartości logicznej wejść bramAND iNOR przez umieszczenie znacznikówwwybranych
miejscach A, B, C i D.

2. Ustalenie wartości logicznej wejść bramy XOR przez umieszczenie znaczników w miejscach E i
F, jeśli to możliwe.

3. Ustalenie wartości logicznej wyjścia bramy XOR przez umieszczenie znacznika w miejscu G, jeśli
to możliwe.

Uwaga: Znacznik w danym miejscu (np. A) oznacza prawdę dla tego miejsca (A=prawda).

Pojemność każdego miejsca to∞, ale może zawierać najwyżej 1 znacznik.

Podana wyżej kolejność działania sieci jest tylko założeniem dla jej symulacji. Wymuszenie tej kolej-
ności przez budowę sieci, doda 2 punkty do oceny za to zadanie.

Zadanie 2. (5 pkt.)

Polecenie: Na laboratorium nr 9, w zadaniu 2, została utworzona sieć modelująca sygnalizację świetlną na przej-
ściu dla pieszych. Przekształć tę sieć w uogólnioną stochastyczną sieć Petriego, ustawiając typ i para-
metry przejść tak, aby jak najlepiej zachować ich czas odpalenia i czas przebywania w oznakowaniach
sieci.

Przyjmij pewien skończony czas oczekiwania na naciśnięcie przycisku przez pieszego i oblicz praw-
dopodobieństwo jego naciśnięcia.

Uwaga: W przypadku czasowych przejść chodzi o ich średni czas odpalenia i średni czas przebywania.

Przyjmij, że czas odpalenia przejścia w sieci Petriego z łukami czasowymi, określony przez przedział
wartości [min;max], jest opisany wykładniczym rozkładem, tak, że średni czas odpalenia przejścia to
będzie dolna wartość z tego przedziału (ale większa niż 0 dla min = 0) i tę wartość wykorzystaj w
zadaniu.

Nie usuwaj żadnego już istniejącego elementu sieci (miejsca, przejścia, łuku); zachowaj też ich położe-
nie.
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Wsparcie do zadań
Uogólniona stochastyczna sieś Petriego

Uogólniona stochastyczna sieć Petriego to taka sieć, w której:

– każde przejście jest natychmiastowe lub czasowe;

– przejścia natychmiastowe mają priorytet > 0;
– przejścia czasowe mają priorytet= 0 i wykładniczą zmienną losową λ (λi dla ti), która może być zależna

od oznakowania sieci;

– na odpalenie natychmiastowego przejścia się nie czeka (zerowy czas odpalenia);

– do odpalenia czasowego przejścia potrzeba czasu, który jest zdefiniowany przez λ;
– istnieją też łuki hamujące.

Czas odpalenia przejścia to długość czasu, od momentu kiedy to przejście staje się dostępne, do momentu
kiedy to przejście jest odpalone.

Kolejność odpalania przejść

Kolejność odpalania przejść w danym oznakowaniu sieci jest następująca:

Najpierw – natychmiastowe przejścia (jeśli jakieś są dostępne do odpalenia) w kolejności według ich
priorytetu (od najwyższego) oraz według ich wag (od najwyższej, dla przejść o równym priorytecie) oraz
w kolejności losowej (dla przejść o równym priorytecie i równej wadze).

Następnie – czasowe przejścia (jeśli są jakieś dostępne do odpalenia i brak natychmiastowych przejść
dostępnych do odpalenia) w kolejności według ich parametru λ, gdzie im większe jest λi, tym większe jest
też prawdopodobieństwo odpalenia ti, a więc tym mniejszy jest średni czas odpalenia ti.

Prawdopodobieństwo odpalenia czasowego przejścia

Prawdopodobieństwo odpalenia czasowego przejścia ti w oznakowaniuMj wynosi
λi(Mj)∑

tk∈E(Mj)

λk(Mj)
, gdzie E(Mj) jest zbiorem przejść dostępnych do odpalenia wMj .

Średni czas odpalenia czasowego przejścia

Średni czas odpalenia czasowego przejścia ti w oznakowaniu Mj wynosi
1

λi(Mj)
, gdzie ti jest dostępne do

odpalenia wMj .

Średni czas przebywania w oznakowaniu

Średni czas przebywania w oznakowaniuMj wynosi
1∑

ti∈E(Mj)

λi(Mj)
, gdzie E(Mj) jest zbiorem przejść dostępnych do odpalenia wMj .

Polecane strony

– Petri Nets: Properties, Analysis and Applications

– Generalized Stochastic Petri Nets: A Definition at the Net Level and Its Implications
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/269583/mod_resource/content/2/Murata.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/1039/4e4f7a951494918ac2deb82ba4194a48fa3b.pdf

