
1 P°íklad

Mezi místy A a B je t°eba vykopat 1000 metr· dlouhý tunel. Z kaºdé strany kope jiná vrtná souprava
(souprava A/B). Souprava B vºdy vrtá úsek jednoho metru dobu 1-3 hodiny. Souprava A je extrémn¥
hlu£ná a proto musí v no£ních hodinách vrtat pomalu (3-5 hodin na metr) a v denních hodinach smí
pracovat b¥ºnou rychlostí 1-3 hodiny na metr. Pokud v libovolném okamºiku vrtání b¥ºnou rychlostí u
soupravy A denní doba p°ejde z denních do no£ních hodin, vrtání se p°eru²í a dále se rozpracovaný metrový
úsek od po£átku znovu opakuje v pomalém módu. Vrtné soupravy postupují proti sob¥, p°esto se v²ak
nesmí srazit. Práce se ukon£í v okamºiku, kdy se soupravy potkají. Vyzna£te v Petriho síti místo, které
bude obsahovat informaci o po£tu metr· od startovního místa A, kde dojde k setkání obou souprav. No£ní
doba trvá 8 hodin. Zvolte si vhodn¥ po£áte£ní £as.

Modelujte zadaný systém ve form¥ Petriho sít¥ s vyzna£ením v²ech pot°ebných parametr·.

2 P°íklad

Po²tovní pobo£ka má kaºdý den rozvézt 100 nových doporu£ených zásilek. K dispozici má jeden po²tovní
v·z s doru£ovatelem. Po²tovní v·z za dobu 10-15 minut nabere najednou zásilky aº po svou kapacitu 20
zásilek. Pak vyrazí do terénu. Kaºdý úsek trasy (z po²ty k zákazníkovi, od zákazníka k jinému zákazníkovi,
od zákazníka zp¥t na po²tu) trvá dobu exp(2min). Po p°íjezdu k zákazníkovi je pravd¥podobnost 20 procent,
ºe zákazník nebude zastiºen. Pokud je zastiºen, pak je doba vy°izování 3-5 minut, jinak je 1 minutu. V·z
se po posledním zákazníkovi vrací na pobo£ku, kde vyloºí jednotliv¥ nedoru£ené zásilky, které se uloºí pro
p°ímý odb¥r zákazníky. Vyloºení kaºdé jednotlivé nedoru£ené zásilky trvá exp(2min). Zákazníci p°ichází na
pobo£ku pro nedoru£ené balíky v intervalech exp(10min) a £ekají ve front¥ libovoln¥ dlouho. K dispozici
mají 3 po²tovní p°epáºky, kaºdou s jedním pracovníkem po²ty. Obsluha zákazníka trvá 1-2 minuty. P°i
nakládání a vykládání vozu asistuje doru£ovateli vºdy jeden z pracovník· na p°epáºce.

Modelujte zadaný systém ve form¥ Petriho sít¥ s vyzna£ením v²ech pot°ebných parametr·.

3 P°íklad

Na p°ehrad¥ jsou p°ístavi²t¥ A a B, kaºdé s kapacitou jedna pro p°istavení lodi. Mezi p°ístavi²ti A a B jezdí
dv¥ vyhlídkové lod¥ s kapacitou 50 turist·. Na p°ístavi²t¥ A p°ichází turisti v intervalech exp(2min). Kaºdý
jednotlivý turista je ochoten £ekat na p°íjezd lodi nejvý²e 20 minut, pak opou²tí systém. Po p°istavení
lodi k molu p°ístavi²t¥ za£nou turisti po jednom nastupovat. Nastoupení kaºdého trvá 20-30 sekund.
Lo¤ z p°ístavi²t¥ odjíºdí po napln¥ní svojí kapacity, nejpozd¥ji v²ak po 15 minutách od p°istavené k
molu (aktuáln¥ nastupující turista smí dokon£it nastupování). Neobslouºení turisti po odplutí lodi opou²tí
systém. Vyhlídková jízda lod¥ trvá 30-40 minut a kon£í v p°ístavi²ti B, kde b¥hem 5 minut v²ichni turisti
najednou vystoupí. V p°ístavi²ti B ºádní cestující nenastupují a lo¤ se vrací po vyprázdn¥ní do p°ístavi²t¥
A. Cesta z B do A jí trvá 20 minut. V po£áte£ním stavu sít¥ platí, ºe kaºdá z lodí se poprvé do p°ístavi²t¥
A dostane po dob¥ dané exp(3 hodiny).

Modelujte zadaný systém ve form¥ Petriho sít¥ s vyzna£ením v²ech pot°ebných parametr·.

4 P°íklad

V díln¥ jsou t°i stroje - A, B a C. Stroje A a B obsluhuje jeden pracovník, stroj C pracuje samostatn¥. Ke
stroj·m A a B p°istupuje pracovník s rovnom¥rnou pravd¥podobností. Obsluha stroje spo£ívá v p°íprav¥
výrobní operace, která zabere 3-5 min u stroje A a 4-6 min u stroje B. Po p°íprav¥ operace stroje uº operaci
dokon£í samy v dob¥ 10 min u stroje A a 15 min u stroje B. Výsledkem výrobní operace na A a B je 20
kus· mezivýrobku, které jsou umíst¥ny ve výstupním kontejneru stroje s neomezenou kapacitou. Stroj C
v kaºdém cyklu bere sou£asn¥ mezivýrobek z A a B z výstupních kontejner· operací. Pokud nemá tyto
mezivýrobky, dojde u n¥j k poru²e, která vyºaduje okamºitou opravu pracovníkem. Obsluha opravy zabere
exp(20 min). Pracovník obnoví po návratu z opravy poruchy svou p°edchozí £innost od jejího po£átku.
Výrobní cyklus stroje C trvá vºdy 1 minutu.

Modelujte zadaný systém ve form¥ Petriho sít¥ s vyzna£ením v²ech pot°ebných parametr·.


