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Etape Obiective Explicitare

Pas 1  Identificarea
tranziţiilor valide

 Stabilirea marcajelor
succesive .

 Plecând de la marcajul initial M0 se indică
toate tranzitiile valide si marcajele
succesive corespunzătoare.

 Dacă unul din aceste marcaje este strict
superior lui M0 , se pune  pentru fiecare
componentă superioară componentei
corespunzătoare din M0 .

Pas 2  Dezvoltarea arborelui
de acoperire

Pentru fiecare nou marcaj Mi al arborelui se

face fie pasul 2.1. fie pasul 2.2.

Pas 2.1 Dacă există pe calea de la M0 la Mi (fară Mi ) un marcaj Mj = Mi , atunci Mi

nu are succesor.

Pas 2.2 Dacă nu există un marcaj Mj = Mi pe calea de la M0 la Mi atunci se
prelungeste arborele adăugându-se toti succesorii lui Mi . Pentru fiecare
succesor Mk al lui Mi :
a) o componentă  a lui Mi rămâne o componentă  a lui Mk;
b) dacă există un marcaj Mj pe calea de la M0 la Mk a.î. Mk > Mj , atunci se

pune  pentru fiecare componentă a lui Mk superioară componentei

corespunzătoare din Mj .

METODE UTILIZATEPENTRU INVESTIGAREA PROPRIETĂŢILOR REŢELELOR

PETRI

Investigarea proprietăţilor reţelelor Petri se poate realiza utilizȃnd arborelui de acoperire

sau algebra liniară. În cazul reţelelor Petri nemărginite arborele de acoperire se poate dezvolta

la infinit. Din această cauză se introduce un simbol ώ care poate lua valori oricȃt de mari.

Acesta este denumit punct de acumulare. Tabelul următor prezintă algoritmul de construcţie

al arborelui de acoperire.

Tabelul 1

Analizȃnd algoritmul prezentat în tabelul anterior se observă că studierea proprietăţii

de viabilitate a reţelelor Petri nemărginite nu este întodeauna posibilă, aceasta datorită

punctului de acumulare. În cazul grafului de acoperire (sau de marcaje accesibile) acesta se

obţine din arborele de acoperire, prin concatenarea marcajelor care se repetă. Se obţin în acest

fel bucle în graful de acoperire, care în arbore nu apăreau. Spre exemplu se consideră reţeaua



10SDED - curs

Petri din figura 1.

Figura 1

Pentru a investiga proprietăţile reţelei trebuie construit arborele de acoperire conform

algoritmului prezentat anterior. Astfel arborele de acoperire este :

Analizȃnd arborele de acoperire se observă ca valoarea de 4 s-ar fi obţinut după prima

executare a lui T4 cu ώ. Astfel se observă că reţeaua Petri din figura 1 are toate poziţiile

nemărginite. Se poate concluziona că reţeaua este nemărginită dar păstrează proprietăţile de

viabilitate şi absenţa blocajelor.

În cazul investigării propritătilor reţeleor Petri pe baza algebrei liniare se consideră

următoarele notaţii ce vor fi utilizate în calcule:

P = { P1 , P2 ,..., Pn } - mulţimea poziţiilor reţelei Petri unde n reprezintă numărul

total de poziţii ale reţelei.
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T = { T1 , T2 ,..., Tm } - multimea tranziţiilor reţelei Petri unde m reprezintă numărul

total de tranziţii ale acesteia.

IN : PT  N funcţia de incidenţă înainte

OUT : PT  N funcţia de incidenţă înapoi.

În cazul investigării proprietăţilor reţelelor Petri pe baza algebrei liniare si pe baza

notaţiilor anterior prezentate se consideră următoarele matrici de incidenţă ce pot defini

structura unei reţele Petri şi anume:

 W- = [wij
-] , wij

- = IN(Pi, Tj) matricea de incidenţă înainte unde wij
- reprezintă

ponderea arcului de la tranziţia Tj la poziţia Pi.

 W+ = [wij
+] , wij

+ = OUT(Pi, Tj) matricea de incidenţă înapoi unde wij
+ reprezintă

ponderea arcului către tranziţia Tj de la poziţia de intrare Pi .

Conform regulilor de executare a tranziţiilor se observă că wij
- şi wij

+ reprezintă numărul

de jetoane îndepărtate şi, respectiv, adăugate în poziţia Pj, atunci când tranziţia Ti se execută o

singură dată. Pe baza matricilor de incidenţă anterior definite se poate calcula matricea de

incidenţă totală a unei reţele Petri notată cu W. Astfel W = W+ - W- = [wij] . Se observă ca

matricea de incidenţă este independentă de marcajul reţelei Petri asociate.

Ecuaţia fundamentală a unei Reţele Petri este:

Mk = Mi + W S , (Caramihai&colectiv,2003)

pentru o secvenţă de validări S astfel încat M i (S  Mk , unde S este vectorul caracteristic al

secvenţei S (vector de dimensiune m în care sj corespunde numărului de validări ale tranziţiei

Tj în secvenţa S). Pentru exemplificare practică se consideră reţeaua Petri elementară din

figura 4. Pentru aceasta se vor calcula matricile de incidenţă înainte şi înapoi.
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Figura 4 Exemplul al doilea

Matricile de incidenţă calculate conform definţiei sunt:

Unde:

W- este matricea de incidenţă înainte;

W+ este matricea de incidenţă înapoi.

Astfel se poate calcula matricea de incidenţă totală W= W+ - W- şi rezultă
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Se observă ca matricile de incidenţă calculate sunt independente de marcajul reţelei

Petri din figura 4.


