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Streszczenie: W artykule przedstawiono metod modelowania procesów ruchowych w transporcie,
pod ktem analizy poziomu bezpiecze stwa, wykorzystujc sieci Petriego. Pokazano sposób
interpretacji zdarze i zjawisk ruchowych pozwalajcy na zastosowania odpowiedniego typu sieci,
które zostay pokrótce omówione. Wskazano na te wasnoci sieci Petriego, które w sposób
szczególny pozwalaj na analiz wybranych charakterystyk badanych systemów transportowych.
Omówiono kwesti tworzenia grafu osigalnoci oraz jego redukcji. Zaproponowane oryginalne
metody redukcji grafu osigalnoci pozwalaj na znaczne zmniejszenie obszaru analizy bez utraty
istotnych cech modelowanego systemu. Wasno ta stanowi o efektywnoci metody i atwoci jej
stosowania. Opracowanie dopenia krótki przykad zastosowania metody.
Sowa kluczowe: modelowanie procesów ruchowych, sieci Petriego, bezpiecze stwo systemów
transportowych

1. WPROWADZENIE
Transport ludzi i towarów odbywa si w ramach zoonego systemu organizacyjnotechnicznego nazywanego systemem transportowym. System taki mona rozpatrywa pod
wieloma aspektami, z których na pierwszy plan wysuwa si kwestia bezpiecze stwa [9].
Kada zmiana wyposaenia, zasad organizacyjnych, interakcji z otoczeniem – musi
wywoywa pytanie o skutki tych zmian w zakresie bezpiecze stwa. Nie ma jednak
miejsca na eksperymentowanie na istniejcym systemie. Z tego wanie powodu
nieustannie poszukuje si nowych, coraz skuteczniejszych i bardziej efektywnych metod
modelowania procesów transportowych. Niniejszy artyku stanowi prób wskazania na
sieci Petriego, jako na bardzo wygodne narzdzie do modelowania procesów ruchowych,
które stanowi podstaw funkcjonowania caego systemu transportowego.
Na system transportowy skadaj si:
 elementy bierne, czyli infrastruktura wraz z jej charakterystykami,

70

Jacek Skorupski

 elementy czynne, czyli pojazdy realizujce zadania transportowe i tworzce potok
ruchu,
 organizacja, czyli sposób odwzorowania relacji pomidzy elementami systemu
transportowego, zmierzajcego do realizacji zada transportowych.
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule s elementy czynne systemu
transportowego rozpatrywane dynamicznie, podczas realizacji ich zada – tzn. procesy
ruchowe. Infrastruktura oraz organizacja stanowi ograniczenia dla tego procesu i musz
by w pewnym zakresie take rozpatrywane przy jego modelowaniu. Zakada si przy tym,
e celem modelowania jest analiza bezpiecze stwa procesu w krótkim horyzoncie
czasowym [5].
Proces ruchowy polega na uporzdkowanym i sucym realizacji okrelonego celu
przemieszczaniu pojazdów po drogach (odpowiednio zorganizowanych w poszczególnych
gaziach transportu), z uwzgldnieniem zasad organizacyjnych oraz przepisów i norm
sucych zapewnieniu bezpiecze stwa uczestnikom ruchu. W procesie tym wystpuj
przedziay czasu, w których pojazdy poruszaj si w sposób planowy, ustalony, zgodny z
typowymi procedurami. Te fragmenty procesu ruchu charakteryzuje czas ich trwania.
Proces ten jest dynamiczny, gdy nastpuje zmiana pooenia pojazdów w czasie, jednak z
punktu widzenia celów analizy, które stawiane s w niniejszym artykule, mona go
traktowa jako statyczny. Nie wystpuj bowiem zdarzenia wpywajce na poziom
bezpiecze stwa, a procedury takie jak zmiana prdkoci czy kierunku s zaplanowane,
zgodne z ograniczeniami wynikajcymi z charakterystyk elementów infrastruktury oraz
dopasowane do charakterystyk eksploatacyjnych pojazdów.
Pomidzy tymi fragmentami wystpuj zdarzenia ruchowe, które wyodrbniamy majc
na uwadze zakres analizy. W przypadku analizy zmierzajcej do oceny bezpiecze stwa
procesu ruchowego, zdarzenia te s definiowane jako majce wpyw na bezpiecze stwo
ruchu [6]. Do zdarze takich mona zaliczy :
 zajcie konfliktowego punktu drogi (skrzyowanie ulic, droga startowa, rozjazd,
skrzyowanie torów wodnych), charakteryzujcego si tym, e moe si w nim
znajdowa tylko jeden pojazd, ewentualnie moe ich by kilka, ale konieczne jest
okrelenie kolejnoci zajmowania tego punktu przez pojazdy, gdy kontynuowanie
ruchu przez kady z nich niezalenie moe doprowadzi do kolizji,
 podjcie decyzji przez operatora pojazdu o kontynuowaniu ruchu, lub o zmianie jego
parametrów (kierunku, prdkoci), w szczególnoci decyzji o zaprzestaniu ruchu
(zatrzymaniu si) lub wykonaniu manewru ratunkowego w celu uniknicia kolizji,
 podjcie decyzji przez kierujcego ruchem (kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora
stacyjnego, koordynatora ruchu portowego) o podobnym charakterze,
 podjcie przez operatora pojazdu dziaa niezgodnych z decyzjami (zaleceniami)
kierujcego ruchem,
 wystpienie dynamicznych zjawisk pogodowych (burza, mga) czy innych zjawisk o
charakterze rodowiskowym mogcych mie wpyw na proces ruchowy,
 wystpienie zjawisk (awarii) zwizanych z pojazdem lub systemem kierowania
ruchem, które powoduj powstawanie zagroe .
Zdarzenia, o których mowa powyej mog mie charakter warunków logicznych, to
znaczy takich, o których moemy powiedzie , e zaistniay bd nie. W takim przypadku
s one reprezentowane przez warto logiczn prawda lub fasz. Mog take mie
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charakter pewnego procesu, najczciej krótkotrwaego. W tym przypadku zdarzenie
bdzie reprezentowane przez jego rodzaj, ale take przez czas trwania.

2. SIECI PETRIEGO
Sieci Petriego stanowi wygodny sposób opisu wielu rodzajów systemów. Szczególnie
wiele zastosowa znalazy w inynierii oprogramowania, gdzie stosuje si je zwaszcza do
opisu i analizy systemów wspóbienych. Istnieje bogata literatura w tym zakresie, np. [1],
[10], zawierajca take obszern bibliografi tematu.
W niniejszej pracy wskazano, e sieci Petriego mog take znale zastosowanie przy
modelowaniu zagadnie transportowych, szczególnie procesów ruchowych. Przedstawion
metod modelowania mona zastosowa w rónych gaziach transportu.

2.1. RODZAJE SIECI PETRIEGO
W zalenoci od potrzeb, mona definiowa sieci Petriego rónice si pewnymi
waciwociami. Istnieje jednak zbiór cech, które s dla tego rodzaju sieci wspólne.
Podstaw do budowania sieci Petriego jest graf dwudzielny zawierajcy dwa rozczne
zbiory wierzchoków zwanych miejscami i tranzycjami. uki w takim grafie s skierowane
i jednokrotne, a zatem jest to graf Berge’a. Charakterystyczn cech grafu stosowanego w
sieciach Petriego jest fakt, e uki musz czy róne typy wierzchoków. Poniej zostan
przedstawione krótkie definicje podstawowych rodzajów sieci Petriego: najpierw niskiego,
potem wysokiego poziomu. Szczegóowa analiza wasnoci poszczególnych typów
zawarta jest w literaturze i nie bdzie tutaj omawiana.

2.1.1. Uogólniona sie Petriego
Uogólniona sie Petriego jest opisana pitk [3]
ܰ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪሽ
gdzie
P – zbiór miejsc,
T – zbiór tranzycji, ܶ  ܲ תൌ ,
I, O, H, to funkcje odpowiednio wejcia, wyjcia oraz inhibitory:
I, O, H: T  B(P)
gdzie B(P) jest wielozbiorem nad zbiorem P.
Majc dan tranzycj t T , mona zdefiniowa :
 ݐା ൌ ሼܲ א ǣܫሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór wej tranzycji t,

(1)
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 ି ݐൌ ሼܲ א ǣܱሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór wyj tranzycji t,
 ݐ ൌ ሼܲ א ǣܪሺݐǡ ሻ  Ͳሽ – zbiór inhibitorów tranzycji t.
Sie uogólniona charakteryzuje si tym, e funkcje opisane na ukach: ܫሺݐǡ ሻ, ܱሺݐǡ ሻ, i
ܪሺݐǡ ሻ mog przyjmowa wartoci wiksze od 1, co jest równowane wystpowaniu
uków wielokrotnych pomidzy wzami.

2.1.2. Znakowana sie Petriego
Znakowana sie Petriego jest opisany szóstk
ܵெ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ሽ

(2)

gdzie
ܰ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪሽ - uogólniona sie Petriego,
ܯ ǣܲ ՜ Ժା – jest znakowaniem pocztkowym, tzn. funkcj przypisujc kademu z
miejsc liczb cakowit nieujemn. Mówimy równie, e znakowanie okrela liczb
znaczników przypisanych kademu z miejsc.
Znakowanie pocztkowe, wraz z reguami okrelajcymi dynamik sieci, to znaczy
reguami zmiany znakowania, determinuj wszystkie moliwe znakowania osigalne. Ta
sama sie , ale z rónymi oznakowaniami pocztkowymi bdzie opisywaa róne systemy.
Tranzycj t nazywamy aktywn przy oznakowaniu M wtedy i tylko wtedy gdy:
 ݐ א ା ǡ ܯሺሻ  ܫሺݐǡ ሻ  ݐ א  ר ǡ ܯሺሻ ൏ ܪሺݐǡ ሻ

(3)

Odpalenie tranzycji t, aktywnej przy oznakowaniu M, powoduje usunicie z kadego
miejsca p, nalecego do zbioru  ݐା , tylu znaczników ile okrela funkcja ܫሺݐǡ ሻ oraz
dodanie do kadego z miejsc p ze zbioru  ି ݐtylu znaczników ile okrela funkcja ܱሺݐǡ ሻ, to
znaczy powoduje zmian oznakowania na M c takie, e
 ܯᇱ ൌ  ܯ ܱሺݐሻ െ ܫሺݐሻ

(4)

Zaleno ta jest zapisywana skrótowo ܯሾ ܯۄݐᇱ . Mówimy wówczas, e M’ jest
osigalne bezporednio z M. Jeeli przejcie takie wymaga odpalenia sekwencji (cigu)
tranzycji  wówczas mówimy, e M’ jest osigalne z M i zapisujemy ܯሾߪ ܯۄᇱ .
2.1.3. Sie miejsc i przej
Sie miejsc i przej jest to uogólniona, znakowana sie Petriego, uzupeniona o
charakterystyk miejsc interpretowan jako ich pojemno , to znaczy maksymaln liczb
znaczników jakie moe pomieci kade z miejsc. Zatem sie miejsc i przej mona
zapisa jako
gdzie

்ܵ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܭǡ ܯ ሽ

(5)
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ܰ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪሽ - uogólniona sie Petriego,
ܭǣܲ ՜ Գ  ሼλሽ – pojemno miejsc sieci, przy czym symbol  oznacza, e miejsce
ma nieograniczon pojemno ,
ܯ ǣܲ ՜ Ժା ݅ܲ א ǣܯ ሺሻ  ܭሺሻ – znakowanie pocztkowe.
2.1.4. Czasowa sie Petriego
Z czasow sieci Petriego mamy do czynienia wówczas, gdy realizacja tranzycji nie jest
natychmiastowa, lecz zajmuje okrelony czas. Oznacza to, e w definicji takiej sieci
uwzgldniamy charakterystyki opisane na tranzycjach
்ܵ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ǡ ߬ሽ

(6)

gdzie
ܵெ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ሽȂ znakowana sie Petriego,
߬ǣܶ ՜ Թା – funkcja opónie , okrelajca opónienie statyczne (t) tranzycji t.
Charakterystyki czasowe na tranzycjach mog okrela czas zwizany z realizacj
tranzycji na róne sposoby. W szczególnoci moe to by warto deterministyczna lub
opisana zmienn losow o zadanym rozkadzie prawdopodobie stwa. W tym drugim
przypadku bdziemy mówili o sieci stochastycznej. Ponadto, poza opónieniem
statycznym wygodne jest nieraz wykorzystywanie opónienia dynamicznego (t),
definiowanego jako reszta czasu pozostaego do odpalenia tranzycji t.
W sieciach czasowych, z problemem sprawdzania warunków koniecznych do
aktywizacji tranzycji wie si cile kwestia traktowania tranzycji, które nie zostay
odpalone ze wzgldu na upynicie czasu krótszego ni (t), a które wczeniej utraciy
aktywno . W zalenoci od specyfiki modelowanego systemu moliwe s trzy podejcia:
 brak pamici – w przypadku odpalenia dowolnej tranzycji, opónienia dynamiczne dla
wszystkich tranzycji ustawiane s ponownie na warto pocztkow, tzn. א ݐ
ܶǡ ߜሺݐሻ ൌ ߬ሺݐሻ,
 pami aktywna – w przypadku odpalenia dowolnej tranzycji t, wszystkie pozostae
tranzycje, które w wyniku tego utraciy aktywno przyjmuj warto opónienia
dynamicznego równ wartoci pocztkowej (podobnie jak w wariancie bez pamici),
natomiast tranzycje, które pozostaj aktywne – zachowuj dotychczasow warto (t),
 pami bezwzgldna – niezalenie od faktu odpalenia jakiejkolwiek tranzycji,
wszystkie pozostae tranzycje zachowuj swoje opónienia dynamiczne i przy
nastpnej aktywizacji odliczanie czasu do odpalenia jest kontynuowane.

2.1.5. Kolorowana sie Petriego
Podstawow rónic midzy sieciami uogólnionymi a kolorowanymi jest moliwo
definiowania w tych ostatnich znaczników rónych typów. Typ znacznika nazywany jest
kolorem. Kade miejsce w sieci kolorowanej ma przypisany zbiór kolorów, które moe
przechowywa . uki i przejcia maj przypisane wyraenia, które pozwalaj na
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manipulowanie rónymi typami znaczników. Kolorowana sie Petriego moe by zapisana
jako
ܵ ൌ ሼȞǡ ܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܥǡ ܩǡ ܧǡ ܯ ሽ

(7)

gdzie
ܵெ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ሽȂ znakowana sie Petriego,
 – niepusty, sko czony zbiór kolorów,
C – funkcja okrelajca jakiego koloru znaczniki mog by przechowywane w danym
miejscu: ܥǣܲ ՜ Ȟ,
G – funkcja okrelajca warunki, jakie musz by spenione, aby tranzycja moga by
odpalona; s to wyraenia zawierajce zmienne typów nalecych do , dla których mona
dokona wartociowania dajcego w rezultacie warto logiczn,
E – funkcja opisujca tzw. wagi uków, tzn. wyraenia zawierajce zmienne typów
nalecych do , dla których mona dokona wartociowania dajcego w rezultacie
wielozbiór nad typem koloru przypisanego do miejsca, które znajduje si na pocztku lub
na ko cu danego uku.

2.1.6. Kolorowana, czasowa sie Petriego
Istnieje moliwo poczenia idei sieci kolorowanych z ide sieci czasowych. W tym
przypadku powstaje struktura
்ܵ ൌ ሼȞǡ ܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܥǡ ܩǡ ܧǡ ܯ ǡ ܴǡ ݎ ሽ

(8)

gdzie
ܵெ ൌ ሼܲǡ ܶǡ ܫǡ ܱǡ ܪǡ ܯ ሽȂ znakowana sie Petriego,
 – niepusty, sko czony zbiór kolorów, z których kady moe by zbiorem czasowym,
to znaczy takim, którego elementy s parami skadajcymi si z koloru i znacznika
czasowego,
C, G, E – maj znaczenie jak w przypadku sieci kolorowanej, z uwzgldnieniem jednak
faktu, e niektóre zbiory kolorów mog by typu czasowego,
R – zbiór znaczników czasowych (zwanych te punktami czasowymi lub piecztkami
czasowymi), zamknity ze wzgldu na operacj dodawania, ܴ  كԹ,
r0 – czas pocztkowy, ܴ א ݎ.
W sieciach czasowych konieczna jest realizacja tzw. zegara modelowego, który
okrela lokalny upyw czasu. Realizuje si go zazwyczaj przy wykorzystaniu piecztek
czasowych, które na ogó s powizane ze znacznikami sieci. Zegar ten jest
wykorzystywany, do okrelania tego, która z tranzycji moe by uaktywniona. Warunkiem
jest tu istnienie w miejscach wejciowych tranzycji, znakowania, w którym wszystkie
znaczniki czasowe s mniejsze od czasu lokalnego.
W kolorowanych czasowych sieciach Petriego ulega zmianie sens znakowania sieci M,
w odniesieniu do kolorów czasowych. W tym przypadku na znakowanie skada si liczba
znaczników z okreleniem ich piecztek czasowych, które mog by róne dla kadego ze
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znaczników. Dla kolorów nieczasowych na znakowanie skada si wycznie liczba
znaczników okrelonego koloru.
Stanem systemu modelowanego przez kolorowan czasow sie Petriego nazywamy
par (M,r), przy czym M jest znakowaniem a  ܴ א ݎjest punktem czasowym.

2.2. WACIWOCI SIECI PETRIEGO
W odniesieniu do kadej sieci Petriego moemy okreli midzy innymi: jej graf
osigalnoci, zbiór osigalnoci, oceni odwracalno, wystpowanie zakleszczenia,
ywotno oraz ograniczono. Z punktu widzenia prezentowanej metody analizy,
najistotniejsz wasnoci sieci modelujcej procesy ruchowe, analizowane pod ktem
bezpieczestwa, jest osigalno wybranych stanów (oznakowa) ze znakowania
pocztkowego M0. Pozwala ona na ocen prawdopodobiestwa oraz czasu przejcia
procesu do tych wybranych oznakowa. Szczególnie istotne s oznakowania martwe, gdy
obrazuj one sytuacje kocowe, w których moemy ju oceni czy efektem procesu jest
sytuacja kolizyjna, czy te nastpio bezpieczne zrealizowanie zadania transportowego.
W wielu przypadkach graf osigalnoci jest bardzo rozbudowany, co utrudnia jego
badanie, zwaszcza metodami analitycznymi. Przydatne, zatem bd metody redukcji tego
grafu. W zastosowaniach transportowych (ruchowych) najczciej wykorzystywa
bdziemy, opisywan w literaturze, redukcj wzgldem trwaych zbiorów tranzycji.
Redukcj z wykorzystaniem symetrii bdziemy stosowa zdecydowanie rzadziej.

3. MODELOWANIE PROCESÓW RUCHOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM SIECI PETRIEGO
Przedstawione w rozdziale 1 ujcie procesu ruchu pozwala na wykorzystanie sieci
Petriego do modelowania go. Ustalone sytuacje ruchowe odpowiadaj miejscom w sieci,
za zdarzenia ruchowe – tranzycjom. Znaczniki w miejscach sieci mog by
identyfikowane jako uczestnicy ruchu lub stany otoczenia. Uczestnicy ruchu mog mie
róne charakterystyki. Moemy na przykad rozpatrywa kilka typów pojazdów rónicych
si wielkoci i osigami. Moemy rozpatrywa elementy stanowice zakócenie
wpywajce na proces ruchu, takie jak na przykad piesi na drodze koowej, samochody
obsugi na drodze do koowania w porcie lotniczym. Podobnie sytuacja wyglda ze
stanami otoczenia, czyli zjawiskami zewntrznymi. Zazwyczaj s to warunki o charakterze
logicznym, a zatem wystpowanie znacznika w miejscu sieci odpowiada zaistnieniu
zdarzenia.
Jak wida znaczniki s rónych typów, co sugeruje konieczno wykorzystania
kolorowanych sieci Petriego. Jest to oczywicie rozwizanie uniwersalne, jednak w
prostszych przypadkach do modelowania procesu ruchu mona wykorzysta zwyk sie
miejsc i tranzycji. Jest to moliwe wówczas, gdy fragmenty sieci wykorzystujce znaczniki
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rónych rodzajów s w znacznym stopniu rozczne, w szczególnoci rozczne s zbiory
miejsc, a punktami czcymi te fragmenty s tranzycje, których realizacja jest uzaleniona
od wynikowych znakowa tych fragmentów sieci. W przypadku gdy te same fragmenty
sieci s wykorzystywane przez znaczniki rónych typów konieczne jest uycie sieci
kolorowanych.
W odrónieniu od innych typowych zastosowa sieci Petriego, w modelowaniu
procesów ruchowych w transporcie, w wielu przypadkach, konieczne jest zastosowanie
sieci czasowych. Wynika to z faktu, e czas i zwizane z nim zjawiska dynamiczne s
czsto kluczowe przy analizie w tym obszarze. Przykadowo, przy modelowaniu
incydentów w ruchu konieczne jest zazwyczaj przeanalizowanie sekwencji czasowych
wystpowania poszczególnych sytuacji ruchowych, skutkujcych okrelon sekwencj
zajmowania punktów kolizyjnych. Sekwencja ta decyduje o powstaniu wypadku bd o
jego unikniciu. W konkretnych przypadkach, niekiedy korzystniejsze jest zastosowanie
charakterystyk czasowych zwizanych z tranzycjami, niekiedy za zwizanych ze
znacznikami.
Istnieje take pewna klasa zastosowa sieci Petriego do modelowania procesów
ruchowych w transporcie, gdzie wystarczajce jest wykorzystanie sieci nieczasowych. Jest
to moliwe wówczas, gdy analizujemy jedynie cig zdarze prowadzcych do badanej
sytuacji lub te cig zdarze bdcych konsekwencj pewnego zdarzenia inicjujcego. Jest
to badanie o charakterze analizy ryzyka metod drzewa zdarze , drzewa bdów lub
analizy bow-tie. Zastosowanie w tym przypadku technik analitycznych pochodzcych z
teorii sieci Petriego moe dawa bardzo ciekawe rezultaty, w szczególnoci moe
przyspieszy uzyskiwanie zadawalajcych wyników o duej dokadnoci.
W niniejszym artykule przedstawiono krótki przykad analizy sytuacji ruchowej w
transporcie, a mianowicie ruchu statków na skrzyowaniu torów wodnych, ze szczególnym
uwzgldnieniem analizy moliwoci uniknicia kolizji midzy dwoma strumieniami ruchu.
Wykorzystano w nim czasow, stochastyczn sie Petriego, z czasem zwizanym ze
znacznikami sieci. Okrelenie stochastyczna, zgodnie z definicj podan wczeniej,
oznacza, e opónienia czasowe wystpujce w takiej sieci s czciowo wartociami
losowymi o zadanych rozkadach prawdopodobie stwa. Sama struktura sieci jest jednak
deterministyczna.

3.1. OPIS METODY
Prezentowana w niniejszym artykule metoda analizy zostanie opisana na przykadzie
transportu (ruchu) lotniczego. Analogiczna interpretacja moe by zastosowana do innych
gazi transportu. Pokazano to na przykadzie, zamieszczonym w rozdziale 4, odnoszcym
si do transportu (ruchu) wodnego.
Przyjto nastpujc interpretacj poszczególnych elementów sieci Petriego:
a) Zbiór miejsc P odpowiada w gównej mierze zbiorowi sytuacji ruchowych, w jakich
moe znale si samolot. Sytuacje te s okrelone zarówno pooeniem w przestrzeni
jak i uzyskaniem okrelonej zgody czy wydaniem okrelonych zezwole . Do zbioru P
mog nalee przykadowo sytuacje takie jak: gotowo samolotu do startu, zajcie
drogi startowej, znalezienie si samolotu na przeciciu dróg startowych, rozpoczcie
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koowania itp. Uzupenieniem tego zbioru s sytuacje opisujce stan otoczenia, takie
jak: wystpienie widzialnoci powyej 1000 m, zajto kontrolera ATC,
monitorowanie sytuacji na polu wzlotów przez pilota innego samolotu. Sytuacja
ruchowa moe dotyczy jednego samolotu, co jest modelowane wystpieniem
pojedynczego znacznika w miejscu ܲ א . Moe take dotyczy wielu samolotów
jednoczenie. Wówczas liczba samolotów jest modelowana wiksz liczb znaczników
(ܯሺሻ  ͳ). Poniewa sytuacja ruchowa odnosi si do okrelonej przestrzeni
powietrznej (naziemnej), która ma ograniczon pojemno , zatem miejsca sieci w
modelu, bd zazwyczaj charakteryzowane pojemnoci K. Analogiczna jest
interpretacja w przypadku miejsc modelujcych stany otoczenia. Przykadowo jeli
miejsce sieci odpowiada sytuacji braku widzialnoci, wówczas wystpienie w nim
kilku znaczników moe modelowa fakt, e kilku uczestników ruchu (kontrolerzy,
piloci, kierowcy pojazdów samochodowych) nie s w stanie obserwowa rozwoju
sytuacji na pycie lotniska.
b) Zbiór tranzycji T odpowiada zbiorowi zdarze (dziaa ) majcych wpyw na zmian
sytuacji ruchowych, a w szczególnoci majcych wpyw na bezpiecze stwo
wykonywanych manewrów. S to zdarzenia typu: kontroler ATC zezwala na start,
samolot kouje po okrelonej drodze koowania, samolot nie przerywa wykonywanego
manewru. Zdarzenia te mog si charakteryzowa dwoma wielkociami: czasem ich
realizacji (w tym take istotn rol odgrywaj zdarzenia o zerowym czasie realizacji,
tzw. tranzycje natychmiastowe) oraz wag, okrelon przez prawdopodobie stwa
realizacji zdarze , które mog wystpi jednoczenie. Aktywacja tranzycji jest
uzaleniona od wystpienia odpowiedniej liczby znaczników w miejscach
wejciowych, ale moe by take uzaleniona od zajcia pewnych dodatkowych
warunków, szczególnie charakteryzujcych czas pojawienia si znaczników w
miejscach wejciowych tranzycji oraz prawdopodobie stwa zaistnienia zdarze
losowych opisanych odpowiednimi zmiennymi losowymi. Zasady aktywacji i
odpalania tranzycji okrelaj dynamik badanego procesu.
c) Funkcja wejcia I okrela jakie sytuacje ruchowe musz zaistnie aby mogy wystpi
okrelone zdarzenia, funkcja wyjcia O okrela jakie zdarzenia musz zaj , aby
analizowany system zmieni stan, za funkcja inhibitora H okrela jakie sytuacje
ruchowe nie mog zaistnie aby mogy wystpi okrelone zdarzenia. W wielu
przypadkach funkcje I oraz O przyjmuj wartoci wiksze ni 1, co oznacza, e do
zaistnienia pewnych zdarze konieczne jest nie tylko zaistnienie okrelonych sytuacji
ruchowych, ale równie fakt i bierze w niej udzia okrelona liczba obiektów, co jest
sygnalizowane odpowiedni liczb znaczników w miejscach sieci. Wasno ta moe
by zamodelowana dziki korzystaniu z uogólnionych sieci Petriego miejsc i przej .
d) Oznakowanie pocztkowe M0 okrela w jakiej sytuacji ruchowej rozpoczynamy
analiz, za oznakowanie biece M opisuje aktualny stan systemu (procesu). W
przypadku, gdy zalenoci czasowe odgrywaj istotn rol w przeksztaceniu si
incydentu w wypadek, wówczas znakowanie musi by uzupenione o piecztk
czasow dla kadego ze znaczników. Wystpowanie obiektów rónego typu (np.
samolotów o rónej kategorii wagowej) moe przesdzi o zastosowaniu sieci
kolorowanej, a tym samym znaczników o rónych kolorach. W takim przypadku,
sytuacje ruchowe (miejsca sieci) równie musz by charakteryzowane przez typ
znacznika.
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3.2. GRAF OSIGALNOCI I METODY JEGO REDUKCJI
Jak wspomniano wczeniej, podstawowym narzdziem analizy (pod ktem
bezpiecze stwa) procesów ruchowych w transporcie, modelowanych za pomoc sieci
Petriego, jest graf osigalnoci G:
 ܩൌ ܯۃǡ ܶǡ ܵۄ

(9)

gdzie:
 – ܯzbiór wierzchoków odpowiadajcych znakowaniom sieci Petriego (stanom
procesu ruchowego), osigalnym ze znakowania pocztkowego ܯ ,
ܶ – zbiór uków, etykietowanych nazwami tranzycji sieci, a obrazujcych bezporedni
osigalno midzy znakowaniami,
ܵ – relacja trójczonowa ܵ  ܯ كൈ ܶ ൈ ܯ, speniajca warunek
ሺܯଵ ǡ ݐǡ ܯଶ ሻ ܵ אǣܯଵ ሾܯۄݐଶ

(10)

Graf ten niejednokrotnie zawiera kilkadziesit lub nawet kilkaset stanów, co powoduje,
e jest on trudny do analizy. Konieczna jest wówczas jego redukcja. Jest to zagadnienie
obszerne i trudne. W pierwszej kolejnoci mona zastosowa metody redukcji zalecane
przez literatur (np. redukcj wzgldem symetrii czy wzgldem trwaych zbiorów przej )
[4]. Drugim etapem redukcji moe by usunicie stanów, które zachodz z
prawdopodobie stwem 1 i nie wpywaj na wyniki prowadzonej analizy. Jest to redukcja
specyficzna ze wzgldu na cel analizy. Pozytywnym efektem ubocznym procesu redukcji
moe by wykazanie moliwoci uproszczenia struktury wyjciowej sieci Petriego. Dzieje
si tak wówczas, gdy pewne sekwencje przej midzy stanami s wykonywane zawsze,
bez moliwoci wariantowego wyboru innej kolejnoci odpalania tranzycji. Mona
wówczas wróci do pocztku modelowania i zmodyfikowa (uproci ) struktur sieci.
Sposób konstruowania grafu osigalnoci oraz proponowany w tej metodzie
modelowania sposób redukcji grafu osigalnoci, zostanie przedstawiony na przykadzie
prostej sieci Petriego pokazanej na rysunku 1. Okrgami zostay oznaczone miejsca sieci,
prostoktami za tranzycje. Prostokty biae, to tranzycje czasowe, charakteryzowane
przez czas ich trwania. Prostokty czarne to tranzycje natychmiastowe, charakteryzowane
prawdopodobie stwem odpalenia. Sie jest kolorowana, a zatem kade z miejsc ma
okrelony kolor, który moe przechowywa . Zbiór Ȟ ൌ ሼܴܲǡ Ͳʹ͵ܣǡ ܤܯܧሽ. Przykadowa
sie Petriego jest priorytetowa, gdy tranzycje maj okrelone priorytety. Jest take
stochastyczna, gdy czasy realizacji tranzycji s zadane z wykorzystaniem zmiennych
losowych.
Zbiór wszystkich stanów, czyli odpowiadajcy tej sieci zbiór osigalnoci zosta
przedstawiony w tabeli 1. Gwiazdk zostay oznaczone stany niestabilne (zanikajce), to
znaczy takie, w których aktywna jest tranzycja natychmiastowa. Liter D oznaczono stany
ko cowe martwe, to znaczy takie, w których nie jest aktywna adna tranzycja. Stany te s
szczególnie istotne przy analizie zagadnie bezpiecze stwa procesów ruchowych, gdy
pozwalaj na ocen skutków realizacji danego wariantu rozwoju sytuacji ruchowej.
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Rys. 1. Przykadowa kolorowana, czasowa sie Petriego

Tabela 1
Zbiór osi galno ci dla przykadowej kolorowanej sieci Petriego
M0
M3
M6
M9
M12
M15
M18

p1+p3+p6
p1+p4+2p5
p2+p3+2p7
p1+2p7
p3+p7
p2+p7
-

*
*

M1
M4
M7
M10
M13
M16

p1+p3+2p5
p2+ p3+ 2p5
p1+2p5
p1+p7
p2+2p5
p4+p7

M2
M5
M8
M11
M14
M17

D
*

p1+p3+2p7
p1+p4+ 2p7
p2+ p4+ 2p5
p2+p4+2p7
p2+2p7
p7

*
*
*
D

D

Odpowiadajcy przykadowej sieci Petriego graf osigalnoci zosta przedstawiony na
rysunku 2.
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Rys. 2. Graf osigalnoci dla przykadowej sieci Petriego (przed redukcj stanów)
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W zalenoci od celów modelowania liczb stanów tego przykadowego grafu
osigalnoci mona atwo zredukowa . Na przykad, przy przyjtym zaoeniu, e celem
modelowania jest analiza bezpiecze stwa procesu ruchowego, istotne moe by jedynie
analizowanie prawdopodobie stwa osignicia poszczególnych stanów ko cowych
(martwych). Dla przykadowej sieci stanami takimi s M13, M17 i M18. Jeeli niektóre z
nich reprezentuj sytuacje wypadkowe, mona okreli prawdopodobie stwo zaistnienia
wypadku. Redukcja mogaby wówczas przebiega wedug nastpujcego schematu. Mona
zauway , e sekwencja tranzycji t2, t5, t4 rozpoczynajca si w stanie M6 i prowadzca do
stanu M17 jest cigiem deterministycznym, nie posiadajcym adnych wariantów realizacji.
Zatem stany porednie M12 i M16 mona usun z grafu, pozostawiajc jedynie uk
prowadzcy od stanu M6 do stanu M17. Podobna sytuacja zachodzi np. dla sekwencji
tranzycji t5, t4, t1 rozpoczynajcej si w stanie M1 i prowadzca do stanu M13. Ostateczny
graf osigalnoci, po redukcji wykonanej wedug tej metody, przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Graf osigalnoci dla przykadowej sieci Petriego (po redukcji stanów)
Wszystkie nieistotne sekwencje tranzycji zostay oznaczone znakiem „+”, co oznacza, e zapis
„t4+” naley rozumie jako wykonanie tranzycji t4, a potem dowolnego cigu tranzycji. Jak wida
proponowana metoda redukcji pozwolia na zmniejszenie obszaru analizy z osiemnastu do
dziesiciu stanów. Oczywicie dla innych przyjtych celów analizy moe by konieczne
zastosowanie innego algorytmu redukcji stanów.

3.3. ANALIZA WYKORZYSTUJCA SIECI ZE ZNACZNIKAMI
CZASOWYMI
Sieci Petriego ze znacznikami czasowymi stanowi bardzo wygodne narzdzie do
modelowania procesów ruchowych w transporcie. Wpywaj na to dwie wane cechy tych
sieci:
 tranzycje s wykonalne tylko wówczas, gdy spenione s pewne warunki odnoszce si
do lokalnego czasu modelowego i znaczników czasowych w miejscach wejciowych
tranzycji; powoduje to redukcj grafu osigalnoci,
 w przypadku, gdy wszystkie lub niektóre czasy realizacji tranzycji s opisane
zmiennymi losowymi, mona dokona dalszej redukcji grafu osigalnoci, polegajcej
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na wyeliminowaniu znakowa , które maj znikomo niskie prawdopodobie stwo
realizacji (ze wzgldu na sekwencje czasowe).
Oczywicie w tym drugim przypadku granica uznania prawdopodobie stwa
wystpienia stanu za znikome musi by okrelona na podstawie analizy konkretnego
przypadku i przyjta jako kilka rzdów wielkoci mniejsza ni szacowana wielko
szukanego prawdopodobie stwa.
Wykorzystanie znaczników czasowych pozwala take w analizowanej, przykadowej
sieci na zmniejszenie obszaru analizy, bez utraty dokadnoci wyników. Prowadzi to tego
nastpujca analiza.
W pierwszym kroku dziaania sieci z rys. 1 musi zosta odpalona jedna z tranzycji t6 lub
t7, jako tranzycji natychmiastowych (o wysokim priorytecie) i znaczniku czasowym 0.
Zaómy, e jako pierwsze nastpi odpalenie tranzycji t6 jako posiadajcej wysze
prawdopodobie stwo realizacji. System przechodzi do oznakowania M2. Zgodnie z grafem
osigalnoci (rys. 2) moliwe jest teraz odpalenie tranzycji t1 lub t5, gdy obie maj
odpowiedni liczb znaczników w miejscach wejciowych. Jednak warto piecztki
czasowej dla znacznika znajdujcego si w miejscu p1 wynosi 0, za warto piecztki
czasowej dla znacznika znajdujcego si w miejscu p3 wynosi 186. Poniewa sie jest
traktowana jako kolorowana, czasowa, stochastyczna sie Petriego z czasem zwizanym ze
znacznikami, a lokalny czas modelowy wynosi w tym momencie 0, zatem jedynie
tranzycja t1 jest aktywna, za tranzycja t5 jest nieaktywna. Wobec tego przejcie ܯଶ ሾݐହ ܯۄହ
jest niemoliwe. W ramach redukcji grafu przej ze wzgldu na zalenoci czasowe
mona zatem usun ga grafu czc wzy M2 i M5, a poniewa stan M5 nie jest
osigalny przez inn sekwencj tranzycji mona usun równie wze M5. Konsekwencj
tego jest usunicie równie wzów M9 i M10 itd. Analogiczne rozumowanie naley
przeprowadzi przy zaoeniu, e w pierwszym kroku odpalona zostaa tranzycja t7.
Efektem redukcji uwzgldniajcej analiz znaczników czasowych jest graf osigalnoci
zawierajcy jedynie sze stanów, przedstawiony na rysunku 4.

Rys. 4. Graf osigalnoci dla przykadowej sieci Petriego (po redukcji stanów uwzgldniajcej
analiz znaczników czasowych)

Redukcj ze wzgldu na zalenoci czasowe mona przeprowadzi dla wszystkich
moliwych stanów, przy czym naley uwzgldni fakt, e uzyskiwane w trakcie
eksperymentu symulacyjnego wartoci piecztek czasowych dla znaczników w
poszczególnych miejscach s jedynie realizacjami zmiennych losowych. Naley zatem
uwzgldni wszystkie moliwe wartoci tych piecztek, aby zachowa wszystkie
teoretycznie moliwe stany badanego procesu, a zredukowa jedynie stany niemoliwe.
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4. PRZYKAD ZASTOSOWANIA METODY MODELOWANIE RUCHU STATKÓW
NA SKRZY OWANIU TORÓW WODNYCH
W pracy [2] sformuowano interesujcy problem analizy bezpiecze stwa ruchu na
skrzyowaniu torów wodnych. Autorzy dokonali analitycznej i symulacyjnej oceny
zalenoci midzy intensywnoci ruchu a prawdopodobie stwem kolizji. Problem ten
mona równie modelowa przy wykorzystaniu zaprezentowanej w niniejszym artykule
metody.
Zdefiniowano dwa strumienie pojazdów: wzduny, opisujcy ruch statków wzdu toru
wodnego ze sta prdkoci Vw oraz poprzeczny, opisujcy ruch statków poruszajcych
si z prdkoci Vp pod ktem prostym do kierunku toru wodnego. Przypadek ten opisuje
sytuacj w torze wodnym Szczecin-winoujcie, gdzie ruch wzduny stanowi statki
zmierzajce do portu Szczecin, za ruch poprzeczny – promy czce dwie czci
winoujcia. Zaoono, e statki poruszajce si w strumieniu wzdunym maj
pierwsze stwo drogi wzgldem strumienia poprzecznego. W opracowaniu [2] wyznaczono
redni czas oczekiwania statków ze strumienia poprzecznego oraz prawdopodobie stwo
uniknicia przesanki do kolizji, w funkcji intensywnoci ruchu wzdunego. Przykad sieci
Petriego modelujcej ten rodzaj problemu zosta przedstawiony na rysunku 5.
Zastosowano kolorowan, stochastyczn, czasow sie Petriego z priorytetami.
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Rys 5. Kolorowana, stochastyczna, czasowa sie Petriego modelujca incydenty ruchowe na
skrzyowaniu torów wodnych
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Oznaczenia miejsc s nastpujce: p0L – “jednostka ze strumienia wzdunego pojawia
si w rejonie analizy”, p0C – “jednostka ze strumienia poprzecznego pojawia si w rejonie
analizy”, p1 – “statek zajmuje rejon skrzyowania”, p1-limit – “miejsce pomocnicze
ograniczajce liczb statków na skrzyowaniu do 1”, pwait – “statek oczekuje w kolejce”.
Oznaczenia tranzycji s nastpujce: t1 – “jednostka ze strumienia wzdunego wpywa
w rejon skrzyowania”, t2 – “jednostka opuszcza rejon skrzyowania”, t3 – “jednostka ze
strumienia poprzecznego wpywa w rejon skrzyowania”, t4 – “jednostka ze strumienia
poprzecznego wpywa w rejon oczekiwania”, t5 – “jednostka z obszaru oczekiwania
wpywa w rejon skrzyowania”.
Zakadajc wartoci przyjte w analizowanym przykadzie, otrzymuje si zblione
wyniki. Na przykad dla parametrów pokazanych na rys. 5 (ruch wzduny – 4 jednostki
na godzin, ruch poprzeczny – 3 jednostki na godzin) zgodno wyników z
eksperymentów symulacyjnych z wynikami uzyskanymi przy uyciu prezentowanego
modelu jest na poziomie powyej 90% dla redniej wartoci opónienia.
Uzyskane wyniki wskazuj na uyteczno proponowanej metody do analizy
bezpiecze stwa i problemów przepustowoci torów wodnych. Interesujce wyniki
uzyskano równie podczas analizy incydentów i powanych incydentów w ruchu
lotniczym.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Kolorowane, czasowe sieci Petriego stanowi wane i wygodne narzdzie analizy
procesów ruchowych w transporcie. Przeprowadzone badania wskazuj na ich przydatno
w analizie problemów bezpiecze stwa ruchu. Metoda moe by zastosowana np. do
wyznaczania prawdopodobie stwa zaistnienia wypadku w warunkach odniesienia oraz po
planowanych modernizacjach w zakresie wyposaenia technicznego czy zmian
organizacyjnych. Wyniki uzyskane dla transportu lotniczego i wodnego s bardzo
obiecujce [7], [8]. Wskazuj na du efektywno proponowanej metody, atwo jej
stosowania oraz na du dokadno wyników. T ostatni cech uzyskuje si gównie
dziki unikniciu stosowania licznych zaoe upraszczajcych, koniecznych w innych
metodach stosowanych przy modelowaniu procesów ruchowych w transporcie.
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PETRI NETS AS A TOOL FOR MODELING TRAFFIC PROCESSES
IN TRANSPORT
Summary: In the paper a method of modeling traffic processes in transport is presented. Petri nets are used
and modeling is carried out for safety analysis. The paper shows the way of interpretation of traffic events
and phenomena, which allows use of the appropriate types of networks that were briefly discussed. The
existence of properties of Petri nets, which specifically allow an analysis of selected characteristics of the
transport systems, was indicated. The issue of creation of the reachability graph and its reduction was also
discussed. The proposed, original method of reducing the reachability graph allows a significant reduction in
the area of analysis without losing the essential characteristics of the modeled system. This feature makes for
efficiency and ease of use of the method. The paper is completed with a brief example of the method
application.
Keywords: traffic processes modeling, Petri nets, safety of transport systems
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