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TSRT91: Inlämningsuppgift om tidsdiskreta system

1 Allmänt

Uppgifterna som beskrivs i detta dokument ingår i kursen TSRT91 Reglerteknik och ska
lösas i grupper om två studenter utan samarbete med någon annan grupp. Lösningarna
ska lämnas in skriftligen (digitalt i pdf-format eller på papper) till examinatorn senast den
dag som finns angiven på kurshemsidan. För att bli godkänd på hela inlämningsuppgiften
krävs välmotiverade lösningar till alla uppgifter. Lycka till!

2 Problembeskrivning

TCP (eng. Transmission Control Protocol) är ett protokoll som används för en stor del av
kommunikationen via Internet och som fungerar som ett mellanlager mellan olika tillämp-
ningsprogram och det underliggande IP (eng. Internet Protocol). Med TCP/IP skickas
informationen mellan två datorer i en ström av paket som innehåller en relativt liten
datamängd. Protokollet ser till att kommunikationen blir pålitlig genom att mottagaren
skickar en bekräftelse till sändaren för varje mottaget paket. Om sändaren inte får en
sådan bekräftelse inom en viss tid skickas paketet om.

En viktig funktion hos TCP är mekanismen för att styra hur fort data ska skickas så
att nätverket inte blir överbelastat. Grundidén är att se till att antalet skickade men
obekräftade paket är begränsat. Genom att minska eller öka denna gräns beroende på om
nätverket verkar vara överbelastat eller inte försöker TCP få datatakten att bli lagom hög.
Det finns flera föreslagna sätt att göra detta.

När ett nätverk blir överbelastat och skickade paket går förlorade är det ofta en viss router
i nätverket som utgör flaskhalsen. I en router med ett enkelt köhanteringssystem sparas alla
inkomna datapaket i en buffer och routern skickar vidare dessa så snart som möjligt. Om
buffern blir full slängs helt enkelt nya inkomna paket. Detta enkla köhanteringssystem kan
leda till en del oönskade effekter och man har därför tagit fram mer avancerade algoritmer.
En sådan är RED (eng. Random Early Detection) där grundidén är att övervaka kölängden
i routern och slumpmässigt slänga en del paket även när buffern inte är full. När buffern
nästan är tom skickas alla paket vidare och när kön växer ökar sannolikheten att slänga
ett paket för att bli ett när buffern är full. På så sätt får datorerna i nätverket information
om hur belastat det är även innan buffern i flaskhalsroutern blir helt full. Ett alternativ
till att slänga paket i RED är att skicka vidare dem med en markering så att det syns att
de egentligen skulle ha slängts. Detta kallas ECN (eng. Explicit Congestion Notification).

En svårighet med RED är hur man ska ställa in dess parametrar så att sannolikheten att
slänga eller markera ett paket blir lagom hög för alla kölängder. Detta kan ses som ett
reglertekniskt problem där man ska mäta kölängden och bestämma en lämplig sannolikhet.
I reglertekniska termer är alltså köhanteringssystemet en regulator. I [1] och [2] härleds
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och studeras den approximativa (linjäriserade) modellen
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för sambandet (Y (s) = G(s)U(s)) mellan sannolikheten u för att ett paket ska slängas
eller markeras och kölängden y. Här är C routerns kapacitet (paket/s), N antalet TCP-
förbindelser som går via routern och R0 medel-tur-och-retur-tiden i nätverket (s). Med
värdena N = 75, C = 1250paket/s och R0 = 0.15 s får man modellen

G(s) = 10417e−0.15s

(s + 5.33)(s + 6.67) .

Eftersom systemet egentligen är tidsdiskret och regulatorn (köhanteringssystemet) ska
implementeras i diskret tid är det naturligt att använda den tidsdiskreta modellen

H(z) = 10.7z + 8.75
(z − 0.766)(z − 0.717)z−3, (1)

som är en god approximation av G(s) när samplingsfrekvensen är 20Hz.

3 Uppgifter

1. Ange en differensekvation som svarar mot överföringsfunktionen (1).

2. Faktorn
H̃(z) = 21.3

z − 0.717
som ingår i H(z) beskriver ködynamiken i routern med sambandet Y (z) = H̃(z)W (z).
Antag att insignalen w(0.05k) till H̃(z) ändras som ett steg med amplitud ett vid
k = 0. Samplingsfrekvensen är även här 20Hz.

(a) Simulera y(0.05k) (till exempel med Matlab och kommandona tf och step).
Redovisa resulatet i en figur samt läs av värdena på y(0.05k) för k = 0, 1, 2
och 3. (Observera att samplingstiden måste skickas med som ett argument till
tf för att man ska få en tidsdiskret överföringsfunktion.)

(b) Bestäm ett analytiskt uttryck för y(0.05k) för heltal k ≥ 0 baserat på Y (z).
Kontrollera resultatet genom att jämföra värdena på y(0.05k) för k = 0, 1, 2
och 3 med de som togs fram numeriskt i föregående deluppgift.

3. Antag att man vill reglera H(z) med en tidsdiskret PI-regulator. Översätt den tids-
kontinuerliga PI-regulatorn

F (s) = K

(
1 + 2

s

)
till diskret tid med hjälp av Tustins formel när samplingsfrekvensen är 20Hz. Den
tidsdiskreta PI-regulatorn är ett dynamiskt system med reglerfelet e(0.05k) som
insignal och styrsignalen u(0.05k) som utsignal. Ange en differensekvation som svarar
mot den tidsdiskreta PI-regulatorns överföringsfunktion. (Ett tips kan vara att dela
upp styrsignalen i två termer

u(0.05k) = uP (0.05k) + uI(0.05k),
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där termerna uP och uI är bidragen från den tidsdiskreta P-delen respektive I-
delen, och sedan ta fram en differensekvation vardera för uP och uI .) Den framtagna
differensekvationen är en algoritm som enkelt kan implementeras i mjukvara och som
ska exekveras i varje samplingstidpunkt. Vilka signalvärden måste finnas sparade
från föregående samplingstidpunkt för att algoritmen ska fungera?

4. För vilka K > 0 ger den tidsdiskreta PI-regulatorn från föregående uppgift ett stabilt
slutet system när den används för att reglera H(z)?

5. Antag att ett nytt tillämpningsprogram ger upphov till ett snabbt varierande flöde
av datapaket som kan ses som en additiv störning

v(t) = 100 sin(25t) + 100

på kölängden i routern. Finns det någon risk att dessa variationer kommer att fel-
tolkas av den tidsdiskreta PI-regulatorn från uppgift 3?

6. Antag att ett mindre lyckat köhanteringssystem har resulterat i ett slutet system

Hc(z) = 0.1222z + 0.122
z2 − 1.751z + 0.995 .

Rita bodediagrammet för detta system (till exempel med Matlab och kommandona
tf och bode) och bestäm den frekvens där |Hc(eiωTS )| är som störst. Jämför den-
na frekvens med argumentet till polerna för Hc(z) och förklara sambandet mellan
dessa storheter. Samplingstiden är fortfarande 0.05 s (observera att den påverkar
frekvensaxeln i bodediagrammet).
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