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چکیده :بيماری ديابت يكی از مسائل حائز اهميت در حوزه پزشكی میباشد و تعيين نرخ مناسب تزريق انسولين جهت تنظيم سطح گلوکز خون بيماران
مبتال به ديابت ،امری حياتی به شمار میرود .در اين مقاله مسئلهی رديابی گلوکز خون پالسمای مطلوب با استفاده از تجويز انسولين زير جلدی بيان گرديده
است .مدل رياضی به کار رفته برای سيستم تنظيم گلوکز -انسولين در اين مقاله ،مبتنی بر مدل غير خطی تأخيری پالمبو بوده که از جمله کاملترين مدلها در
چند سال اخير محسوب میگردد .روش کنترلی به کار رفته توسط پالمبو براساس خطیسازی فيدبک نيز يكی از کاملترين روشهای کنترلی ارائه شده در اين
زمينه به شمار میآيد .مشكل اصلی اين روش مسئلهی جايابی مكان قطبهای حلقه بسته مطلوب براساس روش سعی و خطا بوده ،قرارگيری قطبهای حلقه
بسته در مكانی دور از محور موهومی باعث کاهش نوسانات و افزايش خطای ماندگار شده که در موضوع تزريق انسولين يک معضل اساسی محسوب می-
گردد .جهت رفع اين مشكل در اين مقاله برای اولين بار از تلفيق روش کنترل منطق فازی بهينه شده توسط الگوريتم ژنتيک و روش خطیسازی فيدبک بهعنوان

متفاوت شبيهسازی شده است .از جمله مزايای روش پيشنهادی میتوان به مقاومت بسيار باالی روش ارائه شده در مقابل حضور عدم قطعيت و اغتشاش اشاره
نمود .در نهايت نتايج شبيهسازی روشهای کنترلی پيشنهادی با روش کنترلی مبتنی بر جايابی قطب پالمبو مقايسه گرديده که بيانگر عملكرد فوقالعادهی
کنترلکنندهی پيشنهادی برای رديابی سطح گلوکز خون مطلوب با کمترين خطای ممكن در حضور عدم قطعيت و يا بدون لحاظ عدم قطعيت میباشد.
کلمات کلیدی :منطق فازی ،الگوريتم ژنتيک ،سيستم تنظيم گلوکز -انسولين ،نرخ تزريق انسولين ،کنترل خطیسازی فيدبک پالمبو.

Feedback Linearization and Intelligent Combination Control
Method to Blood Glucose Level Control Based on Palumbo Delayed
Model
Vahideh Heydari, Ali Karsaz
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Abstract: Diabetes is one of the important issues in the medical field and determination of
appropriate rate of insulin injection in order to regulation of blood glucose level is vital for diabetics.
In this thesis the problem of tracking of desired plasma blood glucose by using subcutaneous insulin
administration is expressed. Mathematical model is used in this thesis for glucose-insulin regulation
system was based on Palumbo delayed nonlinear model and is one of the most comprehensive models
in recent years. The control method is used by Palumbo based on feedback linearization is one of the
most complete control methods in this field. The main problem of this method was locus location of
the desired closed-loop poles issue based on trial and error. Locations of closed-loop poles away from
imaginary axis can cause reduce of oscillations and increase of steady state error that in insulin
injection issue is considered a fundamental problem. To fix this problem, in this paper for the first
time employing combination of the fuzzy logic controller optimized by genetic algorithm with
feedback linearization method as hybrid method is used to regulate the blood glucose level in diabetic
patients and stabilization of blood glucose level three diabetic patients with different initial glucose
level is simulated. One of the advantages of the proposed method is very high robustness controller
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روش ترکيبی ،برای تنظيم سطح گلوکز خون بيماران مبتال به ديابت استفاده شده و پايدارسازی سطح گلوکز خون سه بيمار مبتال به ديابت با شرايط اوليه
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against the uncertainty and disturbance. Finally, the simulation results of proposed control methods
are compared with the control method based on Palumbo poles location, which indicates the
phenomenal functioning of the proposed controller for tracking of desired blood glucose level at the
lowest possible error in the presence of uncertainty or without the uncertainty.
Keywords: Fuzzy logic, Genetic algorithm, Insulin injection rate, Glucose-Insulin regulation
system, feedback linearization.

استفاده از روش شبهخطیسازی و مقايسهی عملكرد آن با روش کنترل

 -1مقدمه
ديابت يک اختالل متابوليكی (سوخت و ساز) در بدن و از شايعترين
بيماریهای مزمن در جامعه مدرن امروزی محسوب میشود .در افراد
مبتال به ديابت ،توانايی توليد انسولين توسط لوزالمعده از بين میرود يا
بدن در برابر عمل انسولين مقاوم گرديده و بنابراين انسولين توليدی
نمیتواند عملكرد طبيعی خود را ايفا کند .نقش اصلی انسولين پايين
آوردن سطح قند خون توسط مكانيزمهای مختلف میباشد .محدودهی
نرمال سطح قند خون  70-110ميلیگرم بر دسیليتر و يا  4-6ميلیمول بر
ليتر میباشد .ديابت شامل دو نوع اصلی ديابت نوع  1و ديابت نوع 2
است .در بيماری ديابت ،سرعت و توانايی بدن در سوخت و ساز کامل
گلوکز خون کاهش میيابد .افزايش طوالنی مدت ميزان قند خون در
بدن منجر به بروز عوارض جانبی همچون نابينايی ،بيماریهای کليوی،
به کنترل مداوم ميزان قند خون خود دارند [.]1
تاکنون مدلهای رياضی بسياری برای سيستم گلوکز -انسولين ارائه
شده است که شامل مدل برگمن 1يكی از ابتدايیترين مدلهای رياضی،
مدل سورنسن 2يكی از مدلهای غير خطی پيچيده ،مدل کانگ 3از جمله
مدلهای غير خطی تأخيردار پيچيده و مدل داالمن 4که در بردارندهی
معادالت ديفرانسيل غير خطی مجزا برای مدلسازی دو بخش گلوکز و
انسولين میباشد .تاکنون روشهای کنترلی متعددی جهت کنترل سطح
گلوکز خون مبتنی بر مدلهای رياضی مختلف ارائه شده است .در ادامه
به بررسی برخی از مقاالت مرتبط با اين موضوع خواهيم پرداخت.
از طريق ترکيب کنترلکنندهی  PIDو روش فازی بهينه يک سيستم
خودکار يکپارچه به گونهای طراحی شده است که با استفاده از يک
سنسور برای اندازهگيری سطح گلوکز خون و يک پمپ کوچک جهت
تزريق انسولين میتواند نقش سلولهای بتا در لوزالمعده را ايفا نمايد [.]2
برای سيستمهای تأخيردار پيشنهاد گرديده که شامل تلفيقی از کنترل مدل
مرجع تطبيقی 5و پيشبين اسميت اصالح يافته 6میباشد [ .]3اخيراً با

Bergman

سيگنال کنترلی در نظر گرفته شده ،برای رديابی گلوکز مرجع به دست
آمده است [ .]4از جمله ايرادات اين روش میتوان به پيچيدگی روش
کنترلی خطیسازی پيوسته و حجم محاسبات باال اشاره نمود که نياز به
يک پردازندهی قوی دارد .در سالهای اخير الگوريتم کنترلی متشكل از
يک تنظيمکنندهی ساختار متغير به همراه پارامترهای کنترل از طريق
خطیسازی معادالت ديفرانسيل غير خطی تأخيردار ارائه شده است .اين
الگوريتم مبتنی بر روش نابرابری ماتريس خطی (LMIs) 8بوده و با
استفاده از قانون کنترلی کليد زنی ،بسته به ارزش فعلی گلوکز و در
حضور اختالالت وعده غذايی به کار رفته است [ .]5در سال گذشته يک
مدل رياضی جديد برای سيستم گلوکز-انسولين متناسب با دادههای بالينی
دو روزه از افراد سالم ارائه شده است .دادههای بالينی استاندارد مربوط به
مانيتورينگ غلظت گلوکز ،تزريق انسولين و مصرف کربوهيدرات از دو
دانشگاه معتبر  Nantesو  Rennesگرفته شدهاند .در اين مقاله از روش
حداقل مربعات و روش بازگشتی نيوتن-گوسی برای تخمين پارامترهای
مدل و شناسايی سيستم استفاده شده است [ .]6يک کنترلکنندهی فازی-
ژنتيک جهت کنترل سطح گلوکز خون بيماران مبتال به ديابت ارائه شده
است .با استفاده از روش فازی بهينه شده توسط الگوريتم ژنتيک و در
نظر گرفتن مدل رياضی غير خطی تأخيری پالمبو بر روی سه بيمار نوعی،
پايدارسازی سطح گلوکز خون افراد مبتال به ديابت به سطح مطلوب
بررسی میگردد [ .]7تخمين و ارزيابی کمی استخراج انسولين کبدی

) (HEپس از آزمايش تحمل گلوکز به عنوان مثال صرف وعده غذايی،
برای تنظيم متابوليسم کربوهيدرات حائز اهميت است .برای دستيابی به
مدلهای رياضی ،دادههای  204شخص سالم تحت آزمون تحمل گلوکز
خوراکی و اندازه گيری مكرر غلظت قند خون ،غلظت انسولين و روند
پپتيد 10C-مورد بررسی قرار گرفتهاند .اين مدلها شامل يک مدل دو
محفظهای روند پپتيد ،C-يک مدل ترشح انسولين و يک مدل يک
محفظهای روند انسولين و توصيفهای مختلف  ،HEبسته به ميزان
گلوکز و انسولين پالسما میباشند .به کارگيری مدلهای جديد سيستم
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با در نظر گرفتن ماهيت تأخيری مدل داالمن ،ساختار کنترلی جديدی

مبتنی بر خطیسازی فيدبک پالمبو  ،نرخ تزريق بهينه انسولين که به عنوان
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بيماریهای قلبی -عروقی و اعصاب میگردد .لذا افراد مبتال به ديابت نياز
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تنظيم گلوکز -انسولين توصيفات دقيق روند انسولين را فراهم می کنند و

قابليت سازگاری آن با آزمايشات بالينی انجام شده بر روی افراد سالم و

بنابراين منجر به درک بهتر متابوليک بدن افراد میگردند [.]8

مطابقت آن با مفاهيم فيزيولوژيكی اشاره کرد و در اين مدل در مقايسه با

اخيراً يک کنترلکنندهی پارامتر متغير خطی (LPV) 1کليد زنی برای

ساير مدلهای تأخيری ،پيچيدگی معادالت ديفرانسيل در عين عملكرد

تنظيم گلوکز خون طراحی شده است .هدف از اين کنترلکننده به

مطلوب کاهش يافته است .معادالت ديفرانسيل براساس مدل غير خطی

حداقل رساندن خطرات ناشی از هيپوگليسمی 2و هايپرگليسمی 3میباشد.

تأخيردار پالمبو به صورت زير قابل بيان است:

اين ساختار کنترلی با در نظر گرفتن ديناميک غير خطی متغير با زمان و
اعمال عدم قطعيت پارامتری به تنظيم سطح گلوکز خون بيمار میپردازد
[ .]9يک مدل ترکيبی برای نمايش ماهيت تصادفی سيستم نوسان انسولين
در پانكراس ارائه شده است .برای اندازهگيری رفتار سيستم نوسانی

()1

Tgh
dG t 
 K xgi I  t G t 
dt
Vg

()2

Tigmax
dI  t 
 K xi I  t 
f G t  g u  t  d  t 
dt
Vi



انسولين ،اندازهگيری مبتنی بر احتمال پيشنهاد گرديده و برای آزمايش اثر
بخشی روشهای درمانی جديد اعمال شده است [ .]10يک ساختار
کنترلی برای کاهش خطرات ناشی از افزايش و يا کاهش قند خون در

G 
)
*
f  G  G
G 
( 1
)
*G
(

()3

ديابت نوع  1به کار رفته است .اين ساختار از سه بخش اصلی تشكيل
شده است :يک کنترلکنندهی مقاوم  ، Hيک حلقه فيدبک انسولين

d  t   A sin  wt   B[u  t -T0  - u  t -T1  - u  t -T2 

4

) (IFLو يک مكانيزم ايمنی.]11[ (SM) 5
اين مقاله به صورت زير سازماندهی شده است :در بخش  2برخی از
مدلهای رياضی ارائه شده برای سيستم تنظيم گلوکز -انسولين و
معادالت ديفرانسيل مدل رياضی غير خطی تأخيردار پالمبو بيان شده
است .در بخش  3روش کنترلی پيشنهادی ارائه شده است .پس از آن در
پارامترهای مختلف ارائه گرديده است .در نهايت در بخش  5نتايج
حاصل از روش کنترل پيشنهادی بررسی شده است.

()4

 u  t -T3 u  t -T4 - u  t -T5 ]C exp -  t -T6   v t 

در روابط فوق ،تابع غير خطی ) f(Gتأثير اعمال تأخير زمانی افزايش
سطح گلوکز خون بر نرخ تحويل انسولين از لوزالمعده را مدل میکند.
) u(tو ) d(tبهترتيب به عنوان ورودی کنترل و اغتشاشات اجتناب ناپذير
در نظر گرفته میشوند .در جدول  1پارامترهای مدل غير خطی تأخيری
پالمبو توصيف شده است .هدف از قانون کنترل اعمالی ،کاهش غلظت
گلوکز خون پالسمای باالتر از سطح نرمال و نگه داشتن اين مقدار در
سطح نرمال میباشد که اين مهم ،از طريق تزريق انسولين داخل وريدی
امكانپذير است [.]16

 -2مدل ریاضی گلوکز -انسولین

سيستم کنترل سطح گلوکز دارای عدم قطعيتهای متعددی شامل

انسولين ارائه گرديده شامل :مدل حداقل برگمن در سال ،]12[ 1981

خون بوده و نيز اغتشاشاتی از نوع عدم دسترسی به اندازهگيری سطح

مدل سورنسن در سال  ،]13[ 1985مدل کانگ در سال  ،]14[ 2006مدل

گلوکز ،قطع و وصل سنسور ،اغتشاشات ناشی از ورزش و فعاليت بدنی و

داالمن در سال  ]15[ 2007میباشند .در سالهای اخير مدلهای غير خطی

وعده غذايی میباشد .وليكن جهت واقعی شدن نتايج مورد بررسی ،برای

تأخيردار به دليل مطابقت با تست تشخيصی جامعهی بيماران بيشتر مورد

شبيهسازی عدم قطعيت ناشی از فعاليتهای ورزشی و وعدههای غذايی،

توجه محققان قرار گرفته است .در اين مقاله ،از مدل رياضی ارائه شده

يک تابع سينوسی ،پله و نمايی با دامنهها و زمانهای مناسب بهعالوه يک

توسط پالمبو و همكاران در سال  2007استفاده شده است [ .]16از جمله

نويز سفيد گوسی ) v(tو نيز حدود ده درصد عدم قطعيت پارامتری ناشی

مزايای اين مدل نسبت به ساير مدلها ،لحاظ زمان تأثير انسولين ،معادل

از تغييرات برخی از پارامترهای مدل رياضی پالمبو لحاظ گرديده است

فاصله زمانی ميان باال رفتن سطح گلوکز خون تا زمان ترشح انسولين از

که مقادير عددی اين پارامترها در بخش نتايج شبيه سازی بيان میشود.

لوزالمعده میباشد .اگرچه مدلسازی تأخير در ديناميک بيماری ديابت

جدول  :1پارامترهای سيستم گلوکز -انسولين براساس مدل تأخيری پالمبو []16

منجر به سختتر شدن تجزيه و تحليل مدل میگردد اما به دليل عملكرد
طبيعیتر و دقيقتر مكانيزم سيستم گلوکز -انسولين ،در اين مقاله از مدل
رياضی تأخيری استفاده شده است .از ديگر مزايای اين مدل میتوان به

پارامتر

تعریف

) G (t

غلظت گلوکز خون موجود در پالسما )(mM

) I (t

غلظت انسولين موجود در پالسما )(pM

K xgi

نرخ جذب گلوکز خون وابسته به انسولين توسط بافتها
) ( min 1pM 1

1- linear Parameter Varying
2- Hypoglycemia
3- Hyperglycemia
4- Insulin Feedback Loop

Tgh

شاخص تعادل ميان گلوکز کبدی و گلوکز مستقل از انسولين مرتبهی

صفر جذب شده توسط بافت ها  min1  mmol / kgBW 

5- Safety Mechanism
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برخی از مهمترين مدلهايی که تاکنون برای سيستم تنظيم گلوکز-

عدم قطعيت پارامترها ،عدم قطعيت مدل ،خطاهای اندازهگيری گلوکز

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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Vg

با در نظر گرفتن تابع 

نرخ آشكار توزيع گلوکز خون  L / kgBW 
نرخ ناپديد شدن انسولين مرتبه اول ) ( min 1

K xi

حداکثر نرخ ترشح انسولين در فاز دوم min1pmol /kgBW

Tig max

Vi

نرخ آشكار توزيع انسولين  L / kgBW 

τg

تأخير زمانی موجود در ترشح انسولين از پانكراس )(min

)u(t

نرخ انسولين تزريقی در هر دقيقه )(pM/min

*G

ميزانی از گلوکز پالسما که در آن ترشح انسولين به نيمی از مقدار



زير:







S G  t , I  t ,G t  g 

Tgh 

 K xgi I  t   K xgi I  t G  t 

Vg 


()7


  

ماکزيمم رسيده )(mM
γ



 S G  t  , I  t  , G t   gبه صورت



توانايی عكسالعمل پانكراس در عملكرد گلوکز موجود در پالسما

Tigmax

 K xgiG  t   K xi I  t 
f G t  g
Vi


 

با فرض بردار خطای سيستم برابر با اختالف گلوکز و گلوکز مرجع

 -3روش کنترل پیشنهادی

و نرخ تغييرات آن به فرم رابطهی ( )8داريم:

در اين بخش با بهکارگيری يک کنترلکنندهی بهينه ،تلفيقی از
روش کنترل فازی-ژنتيک و روش کنترل پالمبو به عنوان کنترلکنندهی
ترکيبی بر روی مدل غير خطی تأخيردار پالمبو به کنترل سطح گلوکز
خون بيماران ديابتی از طريق تزريق انسولين پرداخته شده است .شكل ،1

()8

 e1  t   G  t Gref  t  

e t   

 e2  t   G  t Gref  t  

()9

 e1 t   e2  t  
e (t )  


e2  t   e2  t  

دياگرام بلوکی سيستم گلوکز -انسولين را برای روش کنترل پيشنهادی
()10

نشان میدهد.





0 1 
0
e (t )  
 e  t     ( S G  t , I  t ,G t  g
0 0 
1 



)(t

ref





G  t  u  t  d  t   G







) S G  t , I  t ,G t - g -v (t

()11

u t  

روابط ( )9و ( )10برای مشتق ديناميک خطا برقرار هستند .در نهايت
قانون کنترلی به فرم رابطهی ( )11به دست میآيد v(t) .در اين رابطه به
عنوان ورودی جديد به صورت رابطهی ( )13انتخاب شده است که در
آن بردار  Rبهگونهای در نظر گرفته شده است که مقادير ويژهی ماتريس
 Hدر رابطهی ( )14سمت چپ محور موهومی باشند.
0 1 
0
0
e (t )  
)  e  t     v (t )    Gref (t
0
0
1


 
1 

شكل  :1دياگرام بلوکی کنترل ترکيبی فيدبک خطیساز -هوشمند

0 
)    K G (t ) d (t
1  xgi

()12

پيشنهادی سيستم تنظيم گلوکز -انسولين
روش خطیسازی فيدبک حالت جهت حذف بخش غير خطی )f(G

()13

v (t ) Gref (t )  Re t 

()14

0 1  0 
H 
  R
 0 0  1 

در رابطهی ( )2مورد استفاده قرار میگيرد .برای اين منظور چنانچه در
شكل  1مشاهده میگردد ،از خروجی ) y(t)=G(tفيدبک گرفته شده
است .در اينجا هدف اين است که خروجی ،سطح گلوکز خون مرجع را
بايد از خروجی به صورت زير مشتق گرفت.
Tgh
Vg

()5

()6



اين روش توسط پالمبو و همكارانش در سال  2009مطرح گرديد و

y t G t  K xgi I  t G  t 







G  t  u  t  d  t 
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در اين مقاله تحت عنوان روش پالمبو جهت مقايسه با روش پيشنهادی از
آن ياد میشود [ .]17تا اينجای کار با انتخاب مناسب  ،Rبه علت

y  t   G  t   S G  t , I  t ,G t  g







xgi

K

قرارگيری ريشههای سيستم حلقه بسته سمت چپ محور موهومی پايداری
سيستم تضمين شده است .عيب عمدهی کار سعی و خطايی بودن انتخاب
 Rمیباشد که جهت افزايش دقت رديابی میتواند نوسانات ناخواستهای
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رديابی کند .ابتدا به منظور يافتن رابطهای ميان ورودی و خروجی سيستم،

()15

0
e (t )  He  t     K
e1  t Gref  t  d  t 
1  xgi

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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را به سيستم کنترلی اعمال نمايد .اين مسئله در موضوع کنترل سطح

پارامترهای مدل غير خطی تأخيردار پالمبو براساس برازش حداقل

گلوکز خون ،به علت تزريق انسولين در بدن بسيار خطرناک خواهد بود.

مربعات تعميم يافته بر روی دادههای تجربی تست تزريق وريدی انسولين

5

بر اين اساس کنترلکنندهی فازی میتواند به شكل موثری بر اين تغييرات

برای سه بيمار مختلف به دست آمده است .مقادير  I bو  Gbقابل
K
 ،و
اندازهگيری بوده ،پارامترهايی همچون ، Vg ، 
xgi g K

فرمان کنترل ،پايان دهد.
در طراحی بخش کنترلکنندهی فازی ،از کنترل فازی نوع ممدانی

1

شامل دو ورودی و يک خروجی استفاده شده است .ورودیهای کنترل-
کنندهی فازی شامل اختالف گلوکز خون با گلوکز مرجع

dG  t 
 G t Gref  t و نرخ تغييرات گلوکز خون
dt
کنترلکنندهی فازی نرخ تزريق انسولين ) u(tمیباشد .طبق جدول 2

بوده و خروجی

براساس تجربه فيزيولوژيكی و دانش انسانی 40 ،قاعدهی فازی برای
برقراری ارتباط ميان ورودیها و خروجی بهکار رفته است.

ref

PL PM PH PB

*

تخمين زده شده ،برخی پارامترها همچون  Gو  Viثابت و مشخص
بوده و پارامترهای  Tghو  Tig maxبراساس روابط جبری محاسبه شده
اند [ .]17جهت بررسی مقاومت روش پيشنهادی به عدم قطعيتهای
پارامتری ،عدم قطعيتی در چهار پارامتر مهم مدل رياضی پالمبو از جمله
پارامترهای  Tgh ، K xgi ، Kو  Tig maxدر نظر گرفته شده است.
xi
تغيير در اين پارامترها باعث ايجاد تفاوت در کيفيت بيماری شده لذا
نسبت به ساير متغيرهای بيماری دارای اهميت باالتری هستند و در بخش

جدول  :2قواعد فازی ميان ورودی -خروجی
Z

xi

G-G

شبيهسازی مدل سيستم ،مقاومت کنترلکننده پيشنهادی با فرض نامعينی
پارامتری به همراه اغتشاش ورودی بررسی شده است.

NH NM NL

Tgh  K xgi IbGbVg

()16
NL

NL

NL

Z

Z
PL
PH

NH

NL

Z

NL

Z

PB

NH NH NL

Z

PL

PB

PB

NH

NL

PB

PM

PB

PB PB

PL

Z

PB

PH

PH

PM

PM PH PL

PL

PB

Z

در جدول  2نمادهای  N, Z, P, B, H, M, Lبه ترتيب نشان دهنده
( Negativeمنفی)( Zero ،صفر)( Positive ،مثبت)( Big ،خيلی زياد)،
( Highزياد)( Medium ،متوسط) و ( Lowکم) میباشند.
به عنوان مثال يكی از قواعد فازی اگر و آنگاه عبارتند از :اگر

dG  t 
 G t Gref  t خيلی مثبت ) (PBو
dt
آنگاه ) u(tخيلی زياد ) (PBمیشود به اين معنی که فرد بيمار به تزريق

کمی مثبت ) (PLباشند،

انسولين خيلی زيادی نياز دارد.

()17

G G0  , I  I0  ,  g ,0

در اين مقاله از پارامترهای سه بيمار مختلف استفاده شده تا بتوان به
مقايسهی روش پيشنهادی با روش کنترل پالمبو پرداخت.
مورد :1ميزان گلوکز خون پايهی اين بيمار G  5.611mM
b

میباشد که نشان دهندهی باالتر بودن اين مقدار از سطح طبيعی
 4.7mMمیباشد .بيمار مورد نظر دارای شاخص تودهی بدنی

6

 BMI=50و شاخص مقاومت انسولين )  ( K xgi 104میباشد که
بيانگر نرخ ترشح انسولين کمتر از نرمال بوده و نشان میدهد که فرد به-
تازگی به بيماری ديابت مبتال شده است .اين بيمار در صورتی که کاهش

در روش الگوريتم ژنتيک پيشنهادی عملگرهای ژنتيكی همچون

وزن نداشته باشد ،عالئم ابتال به ديابت نوع دو را نيز دارا میباشد [.]18

توليد جمعيت  ،50جهش 2ژنی به صورت يكنواخت ،عملگر برش 3به

پارامترهای مدل غير خطی تأخيری اين بيمار در رابطهی ( )18بيان شده

صورت دو نقطهای در نظر گرفته شده اند و تعداد  2ژن از کل ژنها در

است.

کنترلی پيشنهادی ،از ترکيب روش کنترل فازی بهينه شده توسط

سينوسی ،عدم قطعيت پله و عدم قطعيت نمايی به همراه نويز سفيد با

الگوريتم ژنتيک و روش خطیسازی فيدبک جهت رديابی سطح گلوکز

مقادير عددی مطابق رابطه ( )18در نظر گرفته شده است.

خون مطلوب استفاده شده است.

 -4شبیهسازی مدل سیستم

B0.2 pMmin1

G  5.611 mM
b

C 0.2 pMmin1

K xgi 3.1110-5 min1 pM -1

1- Mamdani
2- Mutation

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،1بهار 1395

3- Crossover

5- Intra Venous Glucose Tolerance Test

4- Elitess

6- Body Mass Index
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هر نسل به عنوان نرخ نخبهگرايی 4به نسل بعد منتقل میشوند .در روش

جهت مدلسازی فعاليتهای بدنی و وعده غذايی ،عدم قطعيت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

NH NH NH NH NH

NH



 /  Gb 
  G* 




G 
Tigmax  K xi IbVi 1  b 
  G* 


کنترل ترکيبی خطی سازی فيدبک و هوشمند جهت کنترل سطح گلوکز خون مبتنی بر مدل تأخيری پالمبو

70

وحيده حيدری ،علی کارساز

()18

T0 100 min

-1
) T  0.003 min ( mmol / kgBW
gh

T1200 min

V  0.187 L / kgBW
g

T2 300 min

K xi 1.21110-2 min 1

T3 400 min

-1
T
)  1.573 min ( pmol / kgBW
ig max

T4 500 min

I  93.669 pM
b

T5 600 min

G* 9 mM

T6 250 min

 g  24 min

w0.1 Hz

  3.205

  0.01 min 1

V  0.25 L / kgBW
i

v t ~ N  0,0.1

A0.1 pMmin1

شكل  :3خطای اختالف ميان گلوکز با گلوکز مرجع در تمامی
روشهای کنترلی با  R 0 -1.5برای بيمار 1

نمودار تابع برازندگی الگوريتم ژنتيک برای اين بيمار در شكل  4آمده
است.

سيگنال گلوکز مرجع به صورت نمايی کاهشی ،از مقدار اوليهی
گلوکز بيمار  5.611mMبه مقدار طبيعی  4.7mMبه صورت زير در
نظر گرفته شده است.

شكلهای  2و  3به ترتيب خطای اختالف گلوکز بيمار و گلوکز
مرجع برای تمامی روشهای کنترلی با

R 0 -0.5

و

 R 0 -1.5را نشان میدهند .همانطور که مشاهده میگردد خطا در

روش فازی به صورت نوسانی بوده که اين از جمله مشكالت روش فازی
بهتنهايی محسوب میشود .اما در روش کنترل پالمبو بسته به مقدار R
ميزان خطا متغير است ،به عنوان مثال در شكل  2روش پالمبو دارای

شكل  :4نمودار تابع برازندگی الگوريتم ژنتيک برای بيمار 1

خطای ماندگار بوده در حالی که در شكل  3مقدار بهينهی  Rبا سعی و
خطا به دست آمده و خطای پالمبو کاهش يافته است .با توجه به هر دو
شكل  2و  3مشاهده میگردد که روش کنترل ترکيبی ميزان خطای تقريبا
ثابت و صفر را نشان میدهد که اين امر بيانگر عملكرد فوقالعادهی روش
کنترلی پيشنهادی میباشد.

در اينجا تابع برازندگی که برابر معكوس تابع هزينه است به عنوان
خطای حاصل از اختالف سطح گلوکز خون بيمار و سطح گلوکز خون
مرجع به صورت زير در نظر گرفته شده است.

()20

2
1T
 min  G  t Gref  t   dt
T 0

J  k1 ,k2 ,k3 ,k4 ,k5 

t 0,T 

 k1و

k2

d G t
 G t Gref  t و
dt

بهترتيب

ضرايب

ورودیهای

و پارامترهای  k 4 ، k 3و  k5ضرايب

خروجی ) u(tدر کنترلکنندهی فازی میباشند که توسط الگوريتم
ژنتيک بهينه شدهاند .اين پارامترها بيانگر افزايش و يا کاهش نمودار توابع
عضويت در محور افقی میباشند .در اينجا نمودار توابع عضويت
روشهای کنترلی با  R 0 -0.5برای بيمار 1

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،1بهار 1395

ورودیها شامل اختالف گلوکز خون بيمار و گلوکز خون مرجع و نرخ
تغييرات گلوکز خون ،در محور افقی بستهتر و نمودار توابع عضويت
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پارامترهای

شكل  :2خطای اختالف ميان گلوکز با گلوکز مرجع در تمامی
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Gref  t 4.7 5.6114.7 .exp 0.01t 
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خروجی نرخ تزريق انسولين نيز برای اين بيمار بازتر شده است .شكلهای

ژنتيک حاصل میگردد اما قوانين فازی ککر شده در جدول  2برای

 6 ،5و  7بهترتيب توابع عضويت ورودیها و خروجی با اعمال الگوريتم

تمامی آنها يكسان و قابل به کارگيری است.
شكل  8اعمال عدم قطعيتهای سينوسی ،پله ،نمايی و نويز سفيد را

ژنتيک را نشان میدهند.

بر سيستم تنظيم گلوکز -انسولين نشان میدهد .شكل  9نشاندهندهی
پايدارسازی سطح گلوکز خون بيمار  1به سطح مرجع با لحاظ عدم
قطعيت میباشد .همانطور که مشاهده میشود سطح گلوکز خون اين
بيمار بدون اعمال روش کنترلی در محدودهی  5.611mMباقی میماند.
در حالی که اين مقدار با اعمال کنترلکننده به سطح مرجع میرسد.
کنترلکنندهی فازی بهتنهايی نمیتواند بهخوبی گلوکز مرجع را دنبال
کند ،در حالی که روش کنترل فازی بهينه شده بهتر عمل میکند .روش
کنترل پالمبو نيز تا حد امكان گلوکز مرجع را دنبال میکند .اما روش
کنترل ترکيبی به دليل کاربرد مزايای هر دو روش کنترل هوشمند و
کنترل خطیسازی فيدبک به طور کامل سطح گلوکز خون را به سطح
شكل  :5توابع عضويت ورودی تفاضل گلوکز و گلوکز مرجع
 G t Gref  t با اعمال الگوريتم ژنتيک برای بيمار 1

مرجع میرساند که اين بيانگر عملكرد فوقالعادهی کنترلکنندهی
پيشنهادی میباشد .در شكل  10تنظيم سطح گلوکز خون برای بيمار  1به
وضوح نشان داده شده است .شكل  11نشان دهندهی نرخ تزريق انسولين
برای بيمار  1میباشد.

الگوريتم ژنتيک برای بيمار 1
شكل  :8عدم قطعيت اعمال شده بر سيستم تنظيم گلوکز -انسولين

الگوريتم ژنتيک برای بيمار 1

الزم به ککر است برای دو بيمار مورد مطالعه ديگر بازههای متفاوتی از
توابع عضويت بسته به شدت و ضعف بيماری از الگوريتم بهينه سازی
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شكل  :9تنظيم سطح گلوکز خون با اعمال کنترلکننده
و لحاظ عدم قطعيت برای بيمار 1
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شكل  :7توابع عضويت خروجی فازی و يا ورودی کنترل ) u(tبا اعمال
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شكل  :6توابع عضويت ورودی نرخ تغييرات گلوکز ) Gdot(tبا اعمال
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وحيده حيدری ،علی کارساز
K xgi 105 min1 pM 1

()21

سيگنال گلوکز مرجع همانند بيمار قبلی به صورت نمايی کاهشی ،از
مقدار اوليهی گلوکز  7.856mMبه مقدار طبيعی  4.7mMبه صورت
زير در نظر گرفته شده است.
Gref  t 4.7 7.856-4.7 .exp -0.005t 

()22

همان طور که مشاهده میکنيد رفتار سيگنال گلوکز مرجع ،برای هر
بيمار میتواند متفاوت باشد .شكل  12نشان دهندهی پايدارسازی سطح
گلوکز خون بيمار  2به سطح مرجع با لحاظ عدم قطعيت میباشد .همان-
شكل  :10تنظيم سطح گلوکز خون برای بيمار ( 1به طور واضح)

طور که مشاهده میشود سطح گلوکز خون بيمار  2بدون اعمال کنترل-
کننده در محدودهی  7.856mMباقی مانده است .در حالی که اين
مقدار با اعمال کنترلکننده به سطح مرجع میرسد .در شكل  13نمودار
تنظيم سطح گلوکز خون به سطح مرجع برای بيمار  2به وضوح نشان داده
شده است.

در مقايسه با ساير روشها برای بيمار 1

شكل  :12تنظيم سطح گلوکز خون با اعمال کنترلکننده
و لحاظ عدم قطعيت برای بيمار 2

مورد :2بيمار مورد نظر از نظر فيزيک بدنی مشابه بيمار اول بوده ،اما
شاخص مقاومت انسولين اين فرد ،بهصورت بحرانی افزايش يافته که می-
تواند ناشی از عفونت و يا عمل جراحی باشد و فرد دچار هايپرگليسيمی

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :11نرخ تزريق انسولين روش کنترل ترکيبی پيشنهادی

شده است .اين اتفاق میتواند ناشی از تغييرات هورمونی مثال افزايش
غلظت پالسمای کورتيزول 1يا کاتكول آمينها 2باشد که برخالف
عملكرد مناسب انسولين رفتار میکنند .در اين حالت بيمار برای بازگشت
دارد .برای اين بيمار برخی پارامترهای بيمار اول تغيير میکنند که به شرح
زير است .اما بقيه پارامترها بدون تغيير باقی میمانند [.]18
Ib 204.11 pM

Gb 7.856 mM

شكل  :13تنظيم سطح گلوکز خون برای بيمار ( 2به طور واضح)

مورد :3بيمار مورد نظر از نظر فيزيک بدنی مشابه بيمار اول بوده ،اما اين
بيمار پس از ابتال به بيماری به مدت  1تا  2سال تحت هيچ عمليات
1- Cortisol
2- Catecholamines
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درمانی قرار نگرفته و طبيعتاً سطح غلظت انسولين پانكراس بيمار به شدت
افت کرده ،در حالی که مقاومت انسولين او تغييری نداشته است .در
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به حد طبيعی گلوکز خون احتياج به ترشح انسولين بيشتری از پانكراس
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ترتيب ميزان خطای هر يک از روشهای کنترلی برحسب معيار ميانگين

حقيقت اين بيمار در وضعيت هايپرگليسيمی مزمن و مستعد ديابت نوع دو

2

1

واقع شده است .در اين وضعيت برخی پارامترهای بيمار اول تغيير میکند

مربعات خطا و ميانگين مطلق خطا برای سه بيمار بدون لحاظ عدم

که به شرح زير است .اما بقيه پارامترها بدون تغيير باقی میماند [.]18

قطعيت و در حضور عدم قطعيت پارامتری و اغتشاش محاسبه شده است.

Ib 48.95 pM

()23

Gb 10.37 mM
) Tig max 0.242 min -1( pmol / kgBW

براساس اين جدول ،روش کنترل فازی بيشترين خطا و روش کنترل
ترکيبی کمترين خطا را در مقايسه با روش کنترل پالمبو دارا میباشند .در
جدول  5درصد بهبود عملكرد روش کنترل ترکيبی در مقايسه با روش

سيگنال گلوکز مرجع همانند دو بيمار قبلی به صورت نمايی کاهشی،

کنترل پالمبو برحسب دو معيار خطا بدون لحاظ عدم قطعيت و در حضور

از مقدار اوليهی گلوکز  10.37mMبه مقدار طبيعی  4.7mMبه

عدم قطعيت برای سه بيمار محاسبه شده است .نتايج جدول  5بيانگر

صورت زير در نظر گرفته شده است.

مقاومت باالی روش پيشنهادی در مقابل عدم قطعيت پارامتری و اغتشاش

()24

Gref  t 4.710.37-4.7 .exp -0.005t 

میباشد.
جدول  :3ميزان خطای رديابی سطح گلوکز مرجع برای سه بيمار نوعی

شكل  14نشان دهندهی پايدارسازی سطح گلوکز خون بيمار  3به
سطح مرجع با لحاظ عدم قطعيت میباشد .همانطور که مشاهده میشود
سطح گلوکز خون بيمار  3بدون اعمال کنترل در محدودهی
 10.37mMباقی میماند .در حالی که اين مقدار با اعمال کنترلکننده
به سطح مرجع میرسد .در شكل  15نمودار تنظيم سطح گلوکز خون به
سطح مرجع برای بيمار  3به وضوح نشان داده شده است.

روش کنترلی
خطا
MSE

خطای
بيمار 1

خطای
بيمار 2

4

2.73×10

ژنتيک

[]18

(پيشنهادی)

5

1.52  10

6

5.50×10

MAE

0.0079

0.0017

MSE

0.1625

0.0031

MAE

0.3965

0.0310

0.0051

MSE

0.2036

0.0206

1.009×104

MAE

0.4369

0.1048

7
4

0.0018
5

6

3.04×10

3.80×10
3.74×10

5.47×10

0.0011
5

0.0093

2.076×10

0.0028

بدون لحاظ عدم قطعيت
جدول  :4ميزان خطای رديابی سطح گلوکز مرجع برای سه بيمار نوعی
در حضور عدم قطعيت پارامتری و اغتشاش

شكل  :14تنظيم سطح گلوکز خون با اعمال کنترلکننده
و لحاظ عدم قطعيت برای بيمار 3

روش کنترلی
خطا
خطای
بيمار 1

MSE

کنترل فازی
0.0012

کنترل فازی-

کنترل پالمبو

کنترل ترکيبی

ژنتيک

[]18

(پيشنهادی)

5

6
3.27  10

MAE

0.0207

0.0025

MSE

0.1575

0.0082

0.0016

5

خطای
بيمار 2

MSE

0.2018

0.0298

MAE

0.4353

0.1221

بيمار 3

4.51  10

0.0078

شكل  :15تنظيم سطح گلوکز خون برای بيمار ( 3به طور واضح)

در اين بخش به مقايسهی عملكرد روشهای کنترلی پيشنهادی و روش
کنترل پالمبو بهعنوان يكی از بهترين روشهای کنترلی پرداخته و ميزان
خطا برای هر يک از روشها محاسبه شده است .در جدولهای  3و  4به-

1- Mean Squared Error
2- Mean Absolute Error
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6

0.0028

4

خطای

1.02  10

4
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3.78  10
5.31  10
0.0013

5

8.21  10
0.0151
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MAE

0.3916

0.0846

5.03  10

7

3.92  10
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خطای
بيمار 3

کنترل فازی

کنترل فازی-

کنترل پالمبو

کنترل ترکيبی
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 درصد بهبود عملكرد روش کنترل ترکيبی پيشنهادی در مقايسه:5 جدول
با روش پالمبو بدون لحاظ عدم قطعيت و در حضور عدم قطعيت
در حضور عدم قطعيت
)%( MAE

)%( MSE

بدون لحاظ عدم قطعيت
)%( MAE

بيمار

)%( MSE

76

92

78

93

1

53

47
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2

93

81

70
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 نتیجهگیری-5
در اين مقاله مسئله کنترل رديابی سطح گلوکز خون پالسمای
مطلوب توسط کنترلکنندهی پيشنهادی از طريق تزريق انسولين مورد
 با اعمال روش کنترل ترکيبی شامل کنترل.بررسی قرار گرفته است
هوشمند و خطیسازی فيدبک به عنوان سيگنال کنترلی بر روی مدل
 پايدارسازی سطح گلوکز خون سه بيمار مبتال به ديابت با،تأخيری پالمبو
- تاکنون روش.پارامترهای متفاوت به سطح گلوکز مرجع شبيهسازی شد
های کنترل هوشمند برای شبيهسازی مدل غير خطی تأخيردار پالمبو
 لذا روش پيشنهادی به عنوان يک راهكار،توسعه چندانی نيافته است
.کاربردی برای تنظيم سطح گلوکز خون بيماران ديابتی مطرح میگردد
از آنجايی که روش کنترلی پيشنهادی توانايی کنترل و تنظيم قند خون سه
 میتوان پاسخ،بيمار مبتال به ديابت با پارامترهای متفاوت را دارا میباشد
خوب کنترلکننده به تغييرپذيری پارامترهای بيماران را از جمله مزايای
.روش پيشنهادی در نظر گرفت
 ميانگين درصد بهبود عملكرد بدون،نتايج شبيهسازی برای سه بيمار نوعی
 درصدی و در حضور عدم قطعيت پارامتری و85 لحاظ عدم قطعيت
 درصدی را برای روش کنترل ترکيبی در مقايسه با روش70 اغتشاش
کنترل پالمبو نشان میدهد که اين بيانگر مقاوم بودن روش کنترلی
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