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Streszczenie 
 

W artykule wskazano na korzyści płynące z wykorzystania doskonałych 
bezpiecznych sieci Petriego w projektowaniu współbieżnych układów 
sterujących. Przedstawiono sposób sprawdzenia, czy sieć Petriego jest 
siecią doskonałą poprzez analizę jej stanów globalnych i badanie relacji 
miedzy jej stanami lokalnymi. Potwierdzono, że grafy współbieżności  
i sekwencyjności między miejscami sieci są grafami doskonałymi. Konse-
kwencją doskonałości sieci jest możliwość wykorzystania algorytmów  
o złożoności wielomianowej do jej analizy dynamicznej i statycznej. 
 
Słowa kluczowe: sieć Petriego, sieć doskonała, graf doskonały. 
 

Perfect Petri Net in parallel control circuits 
 

Abstract 
 
This paper is pointing out benefits from application of perfect and safe 
Petri Nets to design process of parallel control circuits. There is presented 
a method for verifying the perfectness of Petri Net achieved by analysis of 
Petri Net global states and relation between Petri Net local states. There is 
also proved that the concurrency and sequencing graphs of a given Petri 
Net are perfect. Static and dynamic analysis can be performed using 
algorithms with polynomial complexity. The presented dependences can 
also be used to decompose a given Petri Net into components, i.e. state 
machines, and analyze and verify the project correctness. Petri net analysis 
is discussed on an example of a real-life object of the beverages mixing 
system. This paper is divided into five parts. The first section is a brief 
introduction to issues of perfect and safe Petri Nets. The second section is 
the theoretical introduction to the subject matter. In the third section an 
example of perfect Petri nets is presented. In the fourth section the method 
of constructing the perfect Petri Nets is presented. The last section contains 
the summary. 
 
Keywords: Petri Net, perfect net, perfect graph. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Teorię grafów [2, 8] wykorzystuje się do opisu przestrzeni sta-
nów w dyskretnych układach sterujących. W szczególności można 
ją zastosować do dekompozycji współbieżnego automatu cyfro-
wego (współbieżnej maszyny stanów) na jej sekwencyjne składo-
we automatowe [14]. 
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W artykule wprowadzono i uzasadniono pojęcie doskonalej, 

bezpiecznej sieci Petriego [14]. Relacje miedzy stanami lokalnymi 
wbudowanego mikrosystemu cyfrowego przedstawia się za pomo-
cą grafów współbieżności i sekwencyjności. Grafy te uzyskuje się 
na podstawie analizy wszystkich oznakowań, reprezentujących 
stany globalne modelowanego sterownika logicznego. Jak podkre-
ślono w referacie [7] prawie wszystkie rzeczywiste procesy 
współbieżne powiązane są z podprzestrzeniami stanów lokalnych, 
dla których relacje współbieżności (zgodności) przedstawiane są 
grafami doskonałymi [3, 10]. Otrzymane grafy współbieżności  
i sekwencyjności są grafami doskonałymi, stąd istnieją wyraźne 
powiązania miedzy parametrami grafu znakowań prawidłowej, 
doskonalej sieci Petriego a liczbą inwariantów oraz ich mocą. 
Inwarianty są interpretowane jako podsieci automatowe, umożli-
wiające blokową syntezę współbieżnego układu sterującego  
w projektowanym mikrosystemie cyfrowym. Wykorzystane algo-
rytmy dekompozycji sieci doskonałych realizowane są w czasie 
wielomianowym ze względu na doskonałość sieci Petriego. 

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania grafów do-
skonałych [10] do badania właściwości prawidłowych, bezpiecz-
nych sieci Petriego [7, 9] pod kątem analizy i syntezy z wykorzy-
staniem sterowników logicznych. 

 
2. Doskonała Sieć Petriego 
 

Potwierdzenie faktu, że graf niekierowany należy do klasy gra-
fów doskonałych umożliwia łatwiejszą analizę jego właściwości 
oraz zmniejsza złożoność dokładnych algorytmów operujących na 
grafach do złożoności wielomianowej. 

Dla każdego grafu G wyróżnia się cztery podstawowe parame-
try [8, 10]: liczba chromatyczna (G) - minimalna liczba kolorów 
do pokolorowania grafu; liczba klikowa (G) - wielkość naj-
większego grafu pełnego (wielkość największej kliki); liczba 
stabilności (G) - liczba wierzchołków największego zbioru 
niezależnego; liczba pokrycia (G) - minimalna liczba klik do 
pokrycia nimi grafu. 

W przypadku grafów nieskierowanych występują następujące 
nierówności: 

 (G)  (G)     oraz     (G)  (G) (1) 
 
W opisanym przypadku ogólnym, złożoność algorytmów zwią-

zanych z operacjami na grafach jest problemem należącym do 
klasy problemów NP-zupełnych. 

Jeżeli graf spełnia równości (2), 
 
 (G) = (G)     oraz     (G) = (G) (2) 

 
to pozostając w zgodzie z (1) analizowany graf należy do podzbioru 
grafów doskonałych [13]. Algorytmy analizy takiego grafu mają 
złożoność obliczeniową na poziomie wielomianowym [4, 5, 6]. 
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Definicja 1: Grafem doskonałym (ang. perfect graph) nazywa-
my graf, w którym liczba chromatyczna każdego podgrafu jest 
równa rozmiarowi największej kliki tego podgrafu [3, 10, 13]. 

Na rysunku 1 pokazano przykładowy graf doskonały przedsta-
wiający relację współbieżności miedzy makromiejscami sieci 
Petriego, rozpatrywanej w rozdziale trzecim. Parametry grafu 
współbieżności makrosieci Petriego są następujące: liczba chro-
matyczna (G) = 4, liczba klikowa (G) = 4, liczba stabilności 
(G) = 5, liczba pokrycia (G) = 5. 
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Rys. 1.  Graf współbieżności makrosieci Petriego 
Fig. 1.  Concurrency graph of Petri macronet 

 
Ponieważ zachodzą zależności (2) rozpatrywany graf jest gra-

fem doskonałym. Z tego względu makrosieć Petriego omawiana  
w rozdziale trzecim jest siecią doskonałą [12, 14]. 
 
3. Badanie właściwości doskonałej sterującej 

sieci Petriego 
 

W celu zobrazowania omawianych w artykule zagadnień posłu-
żono się specyfikacją przemysłowego układu sterowania urządze-
niem do produkcji napojów (rys. 2). Badanie właściwości sieci 
ograniczono do kolorowania grafu współbieżności sieci Petriego 
w celu jej dekompozycji na podsieci typu maszyna stanowa  
(P-podsieci). Inspiracją był przykład zaczerpnięty z artykułu [17]  
i uszczegółowiony w książce [11]. Ponieważ sieć modeluje rze-
czywisty proces przemysłowy to na podstawie postulatu Petriego 
o jedności miejsca i czasu [16] oraz na podstawie rozważań  
w pracy [7] istnieje prawie pewność, że grafy opisujące relacje 
miedzy jej miejscami będą grafami doskonałymi. 

Aby zademonstrowania słuszność postulatu Petriego w przy-
padku dobrze skonstruowanych opisów rzeczywistych układów 
fizycznych, rozważono przykład specyfikacji sterownika  
logicznego, realizowanego w formie układu mikroprogramowa-
nego [11]. 

Układ sterowania składa się z obiektu mechatronicznego oraz 
sterownika logicznego. Po naciśnięciu przycisku startowego x1 
rozpoczyna się napełnianie zbiorników 1 i 2 (y1 i y2), załadunek 
(sygnał y3) oraz transport pojemników. Składniki dostarczane są 
do zbiornika 1 przez zawór y10, do zbiornika 2 przez zawór y11, 
aż do momentu ich napełnienia. Napełnienie zbiornika 1 wskazy-
wane jest stanem czujnika x5 = 1, zbiornika 2 stanem czujnika 
x7 = 1. Transport pojemników odbywa się wózkiem pod wpły-
wem sygnału y12 i kończy się sygnałem x13. Gdy zbiornik 1 lub 2 
jest napełniany następuje przygotowywanie składników, zakoń-
czone odpowiednimi sygnałami x2 = 1 (zbiornik 1), x3 = 1 (zbior-
nik2) i x4 = 1 (pojemniki). Przygotowane składniki ulegają mie-
szaniu w pojemniku 4, do którego wpuszczane są zaworami y5  
i y6. Zawory te zostają zamknięte po całkowitym opróżnieniu 
zbiorników 1, 2 i wymieszaniu składników napoju co sygnalizo-
wane jest odpowiednio czujnikami x6 = 0, x8 = 0, x9 = 0. 
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Rys. 2.  Model urządzenia do produkcji napojów 
Fig. 2.  Model of beverage production device 

 
Jeżeli pojemniki są gotowe następuje niezależne od siebie na-

pełnianie i zamykanie pojemników 5 i 6, zasygnalizowane odpo-
wiednio sygnałami x10 i x11. Obydwa pojemniki równocześnie 
idą do pasteryzacji. Po zakończeniu operacji (x12 = 1) układ jest 
gotowy do pracy. 

Uwaga: Zbiorniki 1 i 2 nie mogą być napełniane w trakcie mie-
szania składników w zbiorniku 3 oraz w trakcie transportu otrzy-
manego produktu, ze względu na ewentualne zepsucie się składni-
ków. 

Szczegółowa specyfikacja funkcjonowania sterownika logicz-
nego [1] została przedstawiona w postaci interpretowanej, sterują-
cej sieci Petriego (rys. 3). 
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Rys. 3.  Sieć Petriego realizująca algorytm sterowania 
Fig. 3.  Petri Net for beverage production control 
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Tab. 1.  Lista sygnałów we/wy 
Tab. 1.  List of in/out signals 
 

Sygnały wejściowe Sygnały wyjściowe 

x1 – start y1 – przygotuj składnik 1 

x2 – składnik 1 gotowy y2 – przygotuj składnik 2 

x3 – składnik 2 gotowy y3 – załaduj pojemniki 

x4 – pojemniki na wózku y4 – mieszaj 

x5 – górny poziom w zbiorniku 1 y5 – otwórz zawór spustowy składnika 1 

x6 – dolny poziom w zbiorniku 1 y6 – otwórz zawór spustowy składnika 2 

x7 – górny poziom w zbiorniku 2 y7 – napełnij pojemnik 1 

x8 – dolny poziom w zbiorniku 2 y8 – napełnij pojemnik 2 

x9 – koniec mieszana (x9 = 0) y9 – wózek jedzie w prawo 

x10 – pojemnik 1 napełniony y10 – napełnij zbiornik 1 

x11 – pojemnik 2 napełniony y11 – napełnij zbiornik 2 

x12 – wózek w prawym skrajnym 
położeniu 

y12 – wózek jedzie w lewo 

x13 – wózek w lewym położeniu  

 
Opis wejść i wyjść sterownika zamieszczono w tabeli 1. Inter-

pretację poszczególnych miejsc sieci Petriego zamieszczono  
w tabeli 2. 

 
Tab. 2.  Interpretacja miejsc sieci Petriego 
Tab. 2.  Interpretation of Petri Net places 
 

Miejsca sieci Petriego 

p1 – start  

p2 – napełnienie zbiornika 1 

p3 – napełnienie zbiornika 2 

p4 – załadowanie pojemników 

p5 – przygotowanie składnika 1 

p6 – przygotowanie składnika 2 

p7 – wózek jedzie w lewo 

p10 – otwarcie zaworów spustowych obu zbiorników i mieszanie składników 

p16 – napełnienie pojemnika 1 

p17 – napełnienie pojemnika 2 

p20 – wózek jedzie w prawo 

p8, p9, p11, p12, p13, p14, p15, p18, p19 – oczekiwanie 
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Rys. 4.  Makrosieć Petriego 
Fig. 4.  Petri macronet 

 
Analiza sieci Petriego wykonywana jest w dwóch etapach.  

W pierwszym etapie wyznacza się podsieci, które z definicji są 

podsieciami doskonałymi. W następnych krokach w sposób itera-
cyjny rozbudowuje się je dalej, zachowując ich doskonałość.  
W rozpatrywanym przykładzie ograniczono się do rozpatrywania 
tylko P-podsieci pierwszego rzędu, zastępując je w dalszej części 
pracy makromiejscami (rys. 4). 

Obok każdego z makromiejsc podano zbiór miejsc między któ-
rymi występuje relacja nie współbieżności (sekwencyjności). 

Dzięki takiemu posunięciu upraszcza się proces wyznaczania 
grafu znakowań sieci (rys. 5) a tym samym i proces wyznaczania 
grafu współbieżności. 
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Rys. 5.  Graf znakowań 
Fig. 5.  Marking graph 

 
Należy zwrócić uwagę, że wierzchołki grafu współbieżności 

M1 do M11 z rysunku 1 reprezentują podgrafy puste. Wskazują 
one na fakt, że miejsca należące do tego samego makromiejsca 
nigdy nie są równocześnie oznakowane (współbieżne). 

Twierdzenie 1: Zastąpienie dowolnego wierzchołka w doskona-
łym grafie współbieżności makrosieci dowolnym podgrafem współ-
bieżności doskonałej sieci Petriego, prowadzi do uzyskania grafu 
współbieżności nadal reprezentującego doskonałą sieć Petriego. 

Dowód twierdzenia 1 wynika z faktu, że zastąpienie wierzchoł-
ka w grafie doskonałym przez inny graf doskonały nie powoduje 
utraty doskonałości grafu [3, 13]. 

Na podstawie twierdzenia 1 graf współbieżności makrosieci 
rozpatrywany w rozdziale 2 jest grafem doskonałym. W konse-
kwencji udowodniono, że sieć Petriego z rysunku 3 jest siecią 
doskonałą. 

Do dokładnego kolorowania grafu współbieżności i dekompo-
zycji sieci na podsieci typu maszyna stanów można wykorzystać 
algorytmy o wielomianowej złożoności obliczeniowej. Jeden  
z rezultatów kolorowania jest następujący [11]: k[1] = {1, 2, 5, 8, 
10, 11, 16, 18, 20}; k[2] = {1, 3, 6, 9, 10, 12, 17, 19, 20};  
k[3] = {1, 4, 7, 15, 17, 19, 20}; k[4] = {13, 14}. 

Kolory k[1] – k[4] wyodrębniają cztery procesy sekwencyjne. 
Na podstawie pokolorowanej sieci Petriego wyodrębniono trzy 
moduły FBD (ang. function block diagram) (rys. 6): moduł mie-
szalnika, reprezentowany podsieciami k[1] i k[2], moduł wózka 
reprezentowany kolorem k[3], układ sprzęgający oznaczony kolo-
rem k[4]. 

 

moduł
sprzęgający

moduł
wózka

moduł
mieszalnika

 
                                 k[1,2]                      k[4]                        k[3] 
 
Rys. 6.  Modułowa struktura programu sterownika 
Fig. 6.  Modular structure of the controller 
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Dokładne kolorowanie sieci z wykorzystaniem biblioteki pro-
cedur dla grafów doskonałych [14] umożliwiło wybranie najko-
rzystniejszego wariantu dekompozycji programu sterownika na 
moduły realizowane w formie schematów drabinkowych w osa-
dzonych blokach FBD. W celu implementacji wykorzystuje się 
nową generację sterowników S7-1200 firmy Siemens. Dodatkowo 
analiza kolorowań sieci pozwala na skrócenie ścieżek w sieci 
Petriego a tym samym redukcję liczby stanów w automatach 
składowych. 

Na rysunku 7 pokazano pełną sieć Petriego z naniesionymi ko-
lorami miejsc.  
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Rys. 7.  Pokolorowana modularna sieć Petriego 
Fig. 7.  Coloured modular Petri Net 

 
Miejsca pokolorowane więcej niż jednym kolorem rozszczepia 

się na niezależne współbieżne miejsca, spełniające rolę miejsc 
spoczynkowych. Moduł mieszalnika realizuje następujące czynno-
ści (tab. 2): p2 – napełnienie zbiornika 1; p3 – napełnienie zbior-
nika 2; p5 – przygotowanie składnika 1; p6 – przygotowanie 
składnika 2; p10 – otwarcie zaworów spustowych obu zbiorników 
i mieszanie składników; p16 – napełnienie pojemnika 1;  
p17 – napełnienie pojemnika 2; p20 – wózek jedzie w prawo;  
p8, p9, p11, p12, p18, p19 – oczekiwanie. 

Moduł sprzęgający realizuje oczekiwanie na otwarcie zaworów 
spustowych obu zbiorników i mieszanie składników (miejsce p14) 
oraz na dojazd wózka do lewej strony (miejsce p13). 

W module wózka możemy wyróżnić następujące czynności 
(tab. 2): p4 – załadowanie pojemników; p7 – wózek jedzie  
w lewo; p17 – napełnienie pojemnika 2; p20 – wózek jedzie  
w prawo; p15, p19 – oczekiwanie. 

Przykładowo miejsce P20[1, 2, 3] z rysunku 7 rozszczepiono na 
miejsca MP11[1] i MP11[2], MP11[3] (rys. 8). Wyeliminowanie 
miejsc P17 i P19 pozwoliło skierować przepływ markera k[3] do 
tranzycji T1 z tranzycji T14 zamiast z tranzycji T18 (rys. 9). 
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Rys. 8.  Pokolorowana makrosieć Petriego 
Fig. 8.  Coloured Petri macronet 
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Rys. 9.  Przykład dalszej redukcji sieci Petriego 
Fig. 9.  Example of further reduction of Petri Net 

 
 
4. Metoda konstruowania hierarchicznej  

doskonałej sieci Petriego 
 

W artykule rozpatrywana jest metoda polegająca na hierar-
chicznej redukcji sieci Petriego [15] opisującej funkcjonowanie 
sterownika: 1. Stopniowe, iteracyjne wyodrębnianie w analizowa-
nej sieci Petriego podsieci doskonałych począwszy od podsieci 
typu P-podsieci i T-podsieci i zastępowanie ich makromiejscami. 
2. Jeśli otrzymana w ten sposób sieć bazowa na końcu procesu 
redukcji jest zbudowaną z jednego makromiejsca i jednej tranzycji 
to badana sieć jest siecią doskonałą. 3. Jeżeli otrzymana bazowa 
sieć Petriego jest nieredukowalna lub nie może być dalej reduko-
wana ze względu na zachowanie wymaganej szczegółowości 
specyfikacji to wyznacza się dla niej graf współbieżności, po-
twierdzając że jest on grafem doskonałym. 4. Można potwierdzić, 
że makrosieć z rysunku 9 reprezentuje doskonałą sieć Petriego 
przedstawioną na rysunku 3. Makromiejsce MP124 z rysunku 9 
zastępuje podsieć doskonałą składającą się z makromiejsc MP1, 
MP2, MP4 z rysunku 8 zbudowaną z miejsc {P2, P5, P8, P3, P6, 
P9, P10} z rysunku 7. Bezpośrednia analiza grafu znakowań 
makrosieci bazowej wskazuje, że jest ona makrosiecią doskonałą. 
W związku z powyższym sieć Petriego z rysunku 3 jest siecią 
doskonałą. 
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5. Podsumowanie 
 

Problem zakwalifikowania dowolnej abstrakcyjnej sieci Petrie-
go do sieci doskonałych jest nadal otwarty. W przypadku sieci 
Petriego opisujących realne algorytmy sterowania współbieżnego 
brak doskonałości sieci na ogół świadczy o niewłaściwej interpre-
tacji rzeczywistego procesu za pośrednictwem abstrakcyjnej, 
ścisłej pod względem matematycznym formy grafowej. 

Sprawdzenie przynależności sieci do klasy sieci doskonałych 
przeprowadzane jest na ogół wraz z zamierzoną dekompozycją 
pełnego algorytmu sterującego na części odpowiadające modułom 
FBD. Z tego względu nieznacznie tylko zwiększa pracochłonność 
projektu. 

Raz sprawdzona pod względem doskonałości bazowa sieć Pe-
triego z makromiejscami hierarchicznymi będącymi makromiej-
scami doskonałymi umożliwia modyfikacje i rozbudowę sterow-
nika bez kolejnych szczegółowych analiz. Aktualnie autorzy 
pracują nad opracowaniem alternatywnej metody zstępującej. 
Polega ona na hierarchicznym konstruowaniu doskonałej sieci 
Petriego, przez stopniowe podstawiane do sieci bazowej podsieci, 
będących z definicji sieciami doskonałymi aż do uzyskania odpo-
wiedniego stopnia szczegółowości opisu. 
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