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Úvod
V této mezinárodní normě je uvedena základní metodika pro reprezentaci základních prvků Petriho sítí
(PN – Petri nets) [1]1 a návod pro používání technik v oblasti spolehlivosti.
Vnitřní síla modelování s použitím Petriho sítí spočívá v jeho schopnosti popsat chování systému
pomocí modelování vztahu mezi lokálními stavy a lokálními událostmi. Na základě těchto skutečností
dosáhly Petriho sítě širokého přijetí v mnoha průmyslových oblastech použití (např. v informační,
komunikační, dopravní, výrobní a zpracovatelské oblasti a v energetice).
Konvenční metody jsou při zacházení se skutečnými průmyslovými systémy velmi omezené, protože
nejsou schopny zvládnout zacházení s vícestavovými systémy, ani nejsou schopny modelovat
dynamické chování systému (např. u stromu poruchových stavů nebo blokových diagramů
bezporuchovosti) a mohou být náchylné k prudkému vzrůstu kombinací stavů, se kterými se má
zacházet (např. u Markovova procesu). Tudíž je zapotřebí mít alternativní metody modelování

a výpočtu.
Výpočty spolehlivosti průmyslového systému jsou určeny k modelování různých stavů systému
a procesu, jak se systém vyvíjí z jednoho stavu do jiného, když dojde k nějakým událostem
(poruchám, opravám, periodickým testům, nastane noc, den atd.).
Technici zabývající se bezporuchovostí potřebují k dosažení svých modelů uživatelsky přívětivou
grafickou podporu. Petriho sítě jsou zásluhou své grafické prezentace velmi slibnou technikou pro
modelování a výpočty spolehlivosti.
Analytické výpočty jsou omezeny na malé systémy a/nebo tím, že musí být splněna přísná hypotéza
(např. exponenciální zákon, nízká pravděpodobnost). Pro zacházení se systémy průmyslového rozsahu
je nutné je kvalitativně rozšířit. To lze provést tak, že se vyjde z analytického výpočtu a přejde se
k simulaci Monte Carlo.
Cílem této normy je vymezit sjednocené základní principy sítí PN v kontextu spolehlivosti a aktuálního
používání PN modelování a analyzování Petriho sítě jako prostředku ke kvalitativnímu
i kvantitativnímu posuzování spolehlivosti a ukazatelů systému vztahujících se k riziku.
1 Rozsah platnosti
V této mezinárodní normě je uveden návod pro metodiku založenou na Petriho sítích pro účely
spolehlivosti. Napomáhá při modelování systému, analyzování modelu a prezentaci výsledků analýzy.
Tato metodika je zaměřena na ukazatele vztahující se ke spolehlivosti se všemi příbuznými
vlastnostmi, jako je bezporuchovost, pohotovost, pohotovost výroby, udržovatelnost a bezpečnost
(např. ukazatele vztahující se k úrovni integrity bezpečnosti (SIL) [2]).
V normě se pojednává o následujících tématech vztahujících se k Petriho sítím:
a. jsou definovány zásadní termíny a značky a popisuje se jejich užití a metody grafické reprezentace;
b. je navržena terminologie a její vztah ke spolehlivosti;
c. je prezentován přístup krok po kroku pro
1. modelování spolehlivosti pomocí Petriho sítí,
2. vedení při používání technik založených na Petriho sítích pro kvalitativní i kvantitativní analýzy
spolehlivosti,
3. prezentování a interpretaci výsledků analýz;
d. je naznačen vztah Petriho sítí k jiným technikám modelování;
e. jsou uvedeny praktické příklady.

V této normě není uveden návod, jak řešit matematické problémy, které vzniknou při analyzování sítě
PN; takový návod lze nalézt v [3] a [4].
Tato norma je použitelná ve všech průmyslových odvětvích, kde se provádějí kvalitativní
a kvantitativní analýzy spolehlivosti.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

