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چکیده  -بیماری دیابت جزء یکی از جدیترین و پر هزینهترین بیماریها و از نوع بیماریهای متابولی سمی در بدن ان سان ا ست .در این مقاله
کنترلکنندهی مناسب برای کنترل سطح قند خون از طریق تزریق تطبیقی در بیماران دیابتی نوع یک پیشنهاد شده است .به منظور کنترل مدل
غیرخطی با توجه به اثرات مختلف اغت شاش به عنوان وعدهی غذایی مصرفی بیمار ،کنترلکنندهی مقاوم و غیرخطی مُد لغزشی بر مبنای الگوریتم
فازی ع صبی طراحی گردیده ا ست .به منظور طراحی کنترلکننده ،سطح لغزش شامل پارامترهای ثابتی ا ست که در این مقاله با ا ستفاده از یک
کنترلکنندهی تطبیقی فازی ع صبی طراحی شده ا ست .به منظور شبیه سازی این سی ستم با روش کنترل پی شنهادی از نرمافزار متلب ا ستفاده و
نتایج این روش پی شنهادی با ساختار کنترلی کال سیک ،مُد لغز شی معمولی و مُد لغز شی مبتنی بر مبنای روش فازی ممدانی مقای سه و در انتها
عملکرد تطبیقی کنترلکنندهی فازی ع صبی ارز یابی شده ا ست .طبق نتایج ،مقدار نو سانات نا شی از م صرف وعدههای غذایی بیمار ،در روش
کنترلی پیشنهادی با  8درصد فراجهش و زمان  ۷۰دقیقه ای دستیابی به مقدار مطلوب سطح قند خون ،عملکردی مقاوم و بهینه در مقایسه با سایر
کنترلکنندههای شبیهسازی شده داشته است.

کلید واژه -تنظیم تزریق انسولین ،دیابت نوع اول ،کنترل غلظت قند (گلوکز) خون ،کنترلکننده فازی عصبی

 -1مقدمه
دیابت یا بیماری قند یک اختالل سوختوسازی در بدن است.
در این بی ماری توانایی تول ید هورمون انسوووولین در بدن از بین
خواهد رفت و یا بدن در برابر انسوووولین مماوم شوووده و بنابراین
انسوووولین تول یدی نمیتواند عملکرد طبیعی خود را ان جام دهد.
بی ماری د یا بت یکی از جدیترین ،شوووای ترین و پرهزی نهترین
بیماریهای غدد در جهان ا ست .یکی از روشهای منا سب جهت
جلوگیری از رو ند رشووود بی ماری د یا بت و کنترل این بی ماری،
ا ستفاده از کنترلکنندهی م صنوعی ا ست ،تا بتواند سطح غلظت
گلوکز خون را کنترل نماید [.]4-1

-1-1

سوختو ساز کربوهیدراتها ،پروتئینها و چربیها ب سیار ضروری
ا ست .نمش ا صلی ان سولین در بدن پایین آوردن قند خون تو سط
سووازوکارهای ملتلف اسووت .هنگام خوردن غتا ،ترشووح انسووولین
افزایش یافته و گلوکز از خون به داخل عضالت ،کبد و سلولهای
چربی منتمل خواهد شد [ .]5هنگامی که انسولین در بدن ترشح
ن شود و یا بافتها و سلولهای بدن در ممابل دریافت ان سولین از
خود مماومت ن شان دهند ،میزان غلظت قند خون در بدن افزایش
یافته؛ در نتیجه بیمار دچار هایپرگلیسوومی 1خواهد شوود .در واق
هایپرگلیسووومی زمانی ات فاق میاف تد ،که سوووطح ق ند خون در
آزمایش ناشتای  8ساعته 2به باالی  126 mg/dLبرسد .همچنین
اگر ممدار قند خون در آزمایشهای تصوووادفی 3و یا آزمایشوووات

تعاریف و اصطالحات موجود در بیماری دیابت

انسولین هورمونی است که توسط سلولهای بتا واق در جزایر
النگر هانس لوزالم عده ترشوووح میگردد .وجود این هورمون برای
1. Hyperglycemia
2. FPG: Fasting Plasma Glucose

3. random plasma glucose
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کنترل میزان غلظت گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از کنترلکنندهی مُد

-2-1

ضرورت برنامهریزی برای درمان بیماری دیابت

جدیدترین آماری که سوازمان بهداشوت و سوالمت جهانی در
خصوووص بیماران دیابتی در جوالی سووال  2017میالدی منتشور
کرده اسوت ،حکایت از آن دارد که تعداد بیماران دیابتی در سوال
 1980میالدی از  %4/7جمعیت کل جهان (معادل  108میلیون
نفر) به ( % 8/5معادل  422میلیون نفر) در سووال  2014رسوویده
است .شیوع جهانی دیابت در کشورهای با درآمد پائین و متوسط
به سوورعت در حال افزایش اسووت .در سووال  2015میالدی تعداد
 1/6میلیون مورد مرگومیر به علت بیماری دیابت بوده اسوووت.
سازمان بهداشت و سالمت جهانی در این رابطه پروژهای با عنوان
«دیابت هفتمین علت مرگومیرهای جهان» را برای سووال 2030
میالدی مطرح کرده ا ست [ .]15 ,14از این میان ،شیوع بیماری
دیابت در ایران گسترده بوده است .در آمار ارائه شدهای که مربوط
به خبرگزاری حیاتنو در ایران ا ست ،حدود  5تا  6در صد از افراد
 3تا  69سووواله در شوووهر تهران مبتال به دیابت هسوووتند .طبق
مطالعات اخیر  14الی  %23ایرانیان بزرگسوووال باالی  30سوووال
دیابتی ه ستند 60 .تا  70در صد افراد دیابتی دچار آ سیب ع صبی
خواهند شد ،که ممکن ا ست منجر به قط پا در آنها گردد .طبق

1. 2-h PG: Two-hour plasma glucos
2. Hypoglycemia

 -3-1اهداف پیشرو در مقاله
این مماله سعی در ارائهی کنترلکنندهی مناسب برای کنترل
سوووطح ق ند خون در بی ماران د یابتی نوع اول با تو جه به مدل
انت لابشوووده برای مدل بی مار یعنی مدل برگمن 3دارد .بدین
منظور در ابتدا برای طراحی کنترلکننده ،یک مدل غیرخطی از
بیمار دیابتی مبتال به دیابت نوع اول در نظر گرفته خواهد شووود،
که این مدل همان مدل مینیمال برگمن است .در مرحلهی بعدی
به منظور کنترل مدل غیرخطی یک کنترلکنندهی مُد لغزشوووی
در نظر گرفته شده ا ست .این کنترلکننده سیگنال کنترلی خود
را به مدل غیرخطی بیمار دیابتی اعمال نموده و در ادامه خروجی
این مدل توسووط فیدبک حلمه بسووتهای که در نظر گرفته شووده
اسووت به کنترلکنندهی ترکیبی فازی عصووبی برمیگردد .بدین
منظور در این مماله و پژوهش ،در ابتدا رفتار سووویسوووتم و مدل
برگمن بر ا ساس کنترلکنندهی مُد لغز شی فازی ع صبی برر سی
خواهد شد و در ادامه ممای سهای بین خروجی این کنترلکننده با
خروجی کنترلکنندههایی نظیر  ،PIDکنترلکنندهی مُد لغزشووی
و کنترلکنندهی فازی (ممدانی) م ُد 4لغزشوووی صوووورت خواهد
گرفت.
ال
با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده ا ست ،کام ق
مشووولص اسوووت که مدل بدن بیمار دیابتی با عدم قطعیتهای
زیادی مواجه اسوووت ،در نتیجه الزم اسوووت تا کنترلکنندهای
اسوووتفاده شوووود که بتواند تلمین مناسوووبی از عدم قطعیتهای
پارامتری؛ اغتشاشهای خارجی (نظیر وعدههای غتایی ،استرس و
ف عال یت های بدنی و  )...و همچنین تلمین م ناسوووبی از عدم
قطعیتهای دینامیک مدل ن شده ،دا شته با شد .بدین منظور یکی
از روشهای پر کاربرد و مناسب برای کنترل چنین مدلی استفاده
از یکی از روشهای کنترل مماوم به نام روش کنترل مُد لغزشووی
اسووت ،که میتواند به خوبی تلمین مناسووبی از عدم قطعیتهای
موجود داشوووته باشووود .در انتها برای اینکه بتوان میزان خطای
موجود را کاهش داد باید از کنترلکنندهی ترکیبی دیگری مثل

3. Bergman
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ناشووو تای  2سووواع ته 1به باالی  200 mg/dLبرسووود ،باز هم
هایپرگلیسمی رخ خواهد داد [ .]8-6در نمطهی ممابل نیز چنانچه
میزان غلظت قند خون از حد معمول کاهش یابد و یا بافت ها و
سلولها در ممابل دریافت ان سولین از خود مماومت ن شان دهند،
بدن دچار واقعهی هیپوگلی سمی خواهد شد .در واق وقتی میزان
ق ند خون در بدن به کمتر از  60 mg/dLبرسوووود ،واق عهی
هیپوگلی سمی در بدن شلص بیمار اتفاق میافتد [ .]10 ,9علت
وقوع هیپوگلی سمی 2ممکن ا ست ،م صرف بیش از حد ان سولین یا
قرص های ضوووددیابتی خوراکی ،مصووورف غتایی بسووویار کم یا
فعالیتهای بدنی شوودید باشوود .هیپوگلیسوومی در هر سوواعت از
شووبانهروز ممکن اسووت اتفاق بیفتد ،ولی معموالق قبل از وعدههای
غتایی بروز میکند ،به ویژه اگر مصرف وعدههای غتایی به تعویق
بیفتد یا تهبندی بین وعدهها صورت نگیرد ،این واقعه بروز خواهد
کرد [ .]12 ,11غلظت قند خون در افراد سووالم توسووط آزمایش
نا شتای  8ساعته در محدودهی  70-99 mg/dLا ست .این ممدار
در آزمایشووات ناشووتای  2سوواعته به میزان کمتر از 140 mg/dL
خواهد بود [.]13 ,4

بررسیهای به عمل آمده ایران جزو کشورهایی است که به میزان
ز یاد در معرض خطر ابتال به د یا بت قرار دارد و بروز د یا بت در
ایران رو به افزایش اسووت .از این رو پرداختن به مسووئلهی درمان
د یا بت و کنترل غل ظت گلوکز خون از اهم یت باالیی برخوردار
است [.]16

کنترلکنندهی فازی عصووبی در کنار کنترلکنندهی مُد لغزشووی
اسوووتفاده کرد ،تا بتوان خطا را به حداقل رسووواند .بنابراین این
سوویسووتم به گونهای طراحی شووده اسووت که الگوریتم کنترلی آن
مبتنی بر روش کنترلی مُد لغزشی -فازی عصبی است.

اولین فعالیتهای جدی برای یافتن مدل سووویسوووتم گلوکز-
انسوووولین به تحمیمات برگمن 1و کوبِلی 2در اوایل دههی 1980
میالدی باز میگردد ،که موجب ارائهی مدلی ریاضووی به نام مدل
برگمن شد .این مدل ریاضی به نام مدل مینیمال نیز شهرت دارد.
بلشوووی از این مدل تر یر انسوووولین بر روی میزان غلظت گلوکز
خون و م صرف شدن گلوکز خون بیمار در ا ر تزریق ان سولین را
بررسوووی مینماید .برای توصووویف این امر در رابطهی ( )1از دو
معادله دیفران سیل ا ستفاده شده ا ست ،که در خط اول و دوم این
رابطه ن شان داده شده ا ست .در مدلهای خطی ارائه شده از بدن
بیمار دیابتی بسووویاری از پارامترهای تر یرگتار بر روی بدن بیمار
دیابتی به دلیل خطیسوووازی در نظر گرفته نشوووده اسوووت و در
مدلهای دیگر نظیر مدل سورنسن ،مدل داالمن و مدل هوورکا و
دیگر مدلهای غیرخطی به دلیل پیچیدگی زیادی که این مدلها
دارند ،نمیتوان به سوووادگی از آنها در طراحی کنترلکننده ها و
الگوریتمهای کنترلی ا ستفاده نمود .به همین دلیل مدل مینیمال
برگمن مدل ریاضووی غیرخطی اسووت که نه به اندازهی مدلهای
خطی بیمار دیابتی خطیسوووازی شوووده باشووود که بسووویاری از
پارامترهای تر یرگتار در آن حتف شوووده و نه به اندازهی سوووایر
مدلهای غیرخطی دارای پیچیدگی باالیی باشووود که نتوان از آن
در طراحی کنترلکنندهها به سوادگی اسوتفاده نمود .بنا به دالیل
ذکر شده در فوق در این مماله نیز به منظور طراحی کنترلکننده
و شبیه سازی از مدل ریاضی برگمن استفاده شده است .این مدل
ریاضی به صورت معادالت فضای حالت و مطابق رابطهی ( )1ارایه
شده است [.]18 ,17
() 1

)𝑡(𝐷 𝐺̇ (𝑡) = −𝑝1 [𝐺(𝑡) − 𝐺𝑏 ] − 𝐺(𝑡)𝑋(𝑡) +
] 𝑏𝐼 𝑋̇(𝑡) = −𝑝2 𝑋(𝑡) + 𝑝3 [𝐼(𝑡) −
)𝑡(𝑈
𝑖𝑉

𝐼 (̇ 𝑡) = −𝑝4 [𝐼(𝑡) − 𝐼𝑏 ] +

{

این مدل یک مدل مرتبهی سووووم اسوووت .در رابطهی ( )1دو
معادله دیفران سیل خط اول و دوم این رابطه که بر ح سب زمان t
1. Bergman

()2

; 𝐵≥0

)𝑡𝐵𝐷(𝑡) = 𝐴𝑒 (−

در رابطهی ( )2پارامترهای  Aو  Bدارای ممادیر مثبت اسووت.
همچنین پارامتر  tبیانگر زمان بر حسووب دقیمه ) (minاسووت .در
اکثر مماالت ممدار  Aرا برابر با  0/5و همچنین ممدار پارامتر  Bرا
برابر با ممدار  0/05در نظر میگیرند.
ورودی دیگر سی ستم ،نرخ تزریق ان سولین یعنی پارامتر )u(t
ا ست ،که به عنوان ورودی کنترلی وظیفهی تنظیم ان سولین خون
2. Cobelli
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 -2مدل برگمن

نشووان داده شوودهاند ،برای توصوویف کاهش میزان قند خون مورد
ا ستفاده قرار گرفته ا ست .درواق این رابطه نحوهی واکنش میزان
قند خون با میزان انسووولین تزریمی را نشووان میدهد .در رابطهی
( )1پارامتر ) G(tمعرف محفظهی گلوکز خون بر حسب )(mg/dL
اسووت .پارامتر ) X(tمعرف محفظهی انسووولین ترخیری و یا تر یر
میزان انسووولین بر روی گلوکز خون بر حسووب  L/minاسووت .این
پارامتر میزان کاهش غلظت قند خون را نشوووان میدهد I(t) .نیز
میزان غلظت انسوووولین موجود در پالسووومای خون را مشووولص
میکند ،که این پارامتر نیز بر ح سب ) (µU/mLا ست Gb .سطح
طبیعی و پایهی قند خون (گلوکز) بر ح سب ) (mg/dLا ستIb .
غلظت طبیعی و پایهی انسوووولین پالسووومای خون بر حسوووب
) (µU/mLاست U(t) .نیز به عنوان ورودی کنترل (سرعت تزریق
انسولین) در نظر گرفته خواهد شد Vi .حجم منب توزی انسولین
و  Piها نیز پارامترهای مدل برگمن هسوووتند .در واق پارامتر P1
میزان جتب گلوکز مسوووتمل از انسوووولین در ماهیچه ها ،کبد و
بافتهای بدن بر حسووب ) (L/minاسووت P2 .میزان کاهش جتب
گلوکز در بافتهای بدن بر حسووب ) (L/minاسووت P3 .نیز میزان
افزایش جتب گلوکز وابسته به انسولین در بافت بر حسب اختالف
غلظت انسووولین از سووطح طبیعی )  ((µU/mL)/min2اسووت و P4
نیز سوورعت کاهش انسووولین بر حسووب  L/minاسووت .به منظور
بهرهگیری از مدل دینامیکی و مینیمال برگمن تعیین ورودیهای
سیستم امری ضروری است.
در این مماله ،ممادیر اولیه و سووایر پارامترهای مدل برگمن با
توجه به مرج [ ]17که از طریق نمونهبرداری از بیمار به دسوووت
آمده است ،انتلاب شده و از همین ممادیر نیز برای شبیه سازیها
استفاده شده است.
در رابطهی ( D(t) ،)1نرخ جتب گلوکز خون از معده بر حسب
) (mg/dL/minاسووت که این ورودی به عنوان اغتشوواش در نظر
گرفته می شود .این ورودی دارای رابطهای به صورت رابطهی ()2
است.

() 3

)𝑡( 𝐺(𝑡) = 𝑋1
)𝑡( 𝑋(𝑡) = 𝑋2

} )𝑡( { 𝐼(𝑡) = 𝑋3
در نتی جه راب طهی ( )1را میتوان به صوووورت راب طهی ()4
تعمیم داد و به فرم متغیرهای حالت نوشت.
𝑋̇1 (𝑡) = −𝑝1 [𝑋1 (𝑡) − 𝐺𝑏 ] − 𝑋1 (𝑡)𝑋2 (𝑡) +
()4
)𝑡(𝐷+

) = (𝑋̈1𝑑 − 𝑋̈1 ) + 2𝜆(𝑋̇1𝑑 − 𝑋̇1 ) + 𝜆2 (𝑋1𝑑 − 𝑋1

در رابطهی ( )6پارامتر  λضوووریب وزندهی خطاهای متغیر
حالت ا ست و همی شه دارای ممدار مثبت خواهد بود .همچنین به
منظور سووادگی محاسووبات در رابطهی ( ،)6ممدار متغیر  Aرا به
صورت زیر تعریف خواهیم کرد.
()7
) 𝐴 = 𝜆2 (𝑋1𝑑 − 𝑋1 ) + 2𝜆(𝑋̇1𝑑 − 𝑋̇1
حال ممدار پارامترهای  c0و  c1را مطابق با روابط زیر تعریف
خواهیم کرد.
2
()8
𝜆 = 𝑐0
𝜆𝑐1 = 2

با ممادیر و متغیرهای جدیدی که م طابق روابطه فوق تعریف
شد ،میتوان سطح لغزش را به صورت روابط زیر تعریف نمود:
()9
𝑒 𝑆 = 𝑒̈ + 𝑐1 𝑒̇ + 𝑐0
) = (𝑋̈1𝑑 − 𝑋̈1 ) + 𝑐1 (𝑋̇1𝑑 − 𝑋̇1 ) + 𝑐0 (𝑋1𝑑 − 𝑋1

] 𝑏𝐼 𝑋̇2 (𝑡) = −𝑝2 𝑋2 (𝑡) + 𝑝3 [𝑋3 (𝑡) −
)𝑡(𝑈
𝑖𝑉

𝑋̇3 (𝑡) = −𝑝4 [𝑋3 (𝑡) − 𝐼𝑏 ] +

] 𝑆 = 𝐴 + [𝑋̈1𝑑 − 𝑋̈1

{

با توجه به مطالب بلش  -1-1همین م ماله میتوان نتیجه
گرفت که بازهی نرمال برای سوووطح گلوکز خون در بدن انسوووان
سووالم بازهای بین  70-110 mg/dLاسووت .پس کنترلکننده باید
نرخ تزریق انسوووولین را به گونهای تعیین کند که سوووطح گلوکز
خون بی مار در همین بازهی نر مال باقی ب ما ند .چ نان چه تزریق
ان سولین بیش از اندازه با شد بیمار در و ضعیت هیپوگلی سمی قرار
میگیرد و دچار اغماء و بیهوشی خواهد شد و اگر تزریق انسولین
کمتر از ا ندازهی مورد نظر باشوووود بدن بی مار در وضوووع یت
هایپرگلیسمی قرار خواهد گرفت و اگر بدن بیمار در طوالنی مدت
در این وضعیت قرار گیرد ،بیمار دچار عوارض طوالنی مدت دیابت
نظیر بیماریهای نوروپاتی ،افزایش ریسک خطر سکتهی مغزی و
عوارض قلبی و عروقی خواهد شد.
 -3طراحی مُد لغزشی برای مدل برگمن
در ابتدا خطای سوویسووتم بدن بیمار دیابتی را مطابق رابطهی
( )5تعریف خواهیم کرد.
()5
𝑒 = 𝐺𝑏 − 𝐺(𝑡) = 𝑋1𝑑 − 𝑋1
بعد از آن سوووطح لغزش را برای مدل برگمن تعریف خواهیم
کرد .بدین منظور سطح لغزش سی ستم را به صورت رابطهی ()6
مینویسیم.

()10
برای بررسی روابط کنترلکنندهی مُد لغزشی متغیر  Ẍ 1بسیار
حائز اهمیت ا ست ،چرا که اگر از پارامتر  Ẍ 1یک بار دیگر م شتق
گرفته شووود ،آنگاه ورودی کنترل ) u(tدر آن عبارت ظاهر خواهد
شد .در نتیجه میتوان ممدار ورودی کنترلی را به گونهای در نظر
گرفت ،که سوووطح لغزش ) S(tو ) Ṡ (tروال کاهشوووی را در پیش
دا شته با شد ،تا سی ستم حلمه ب سته عالوه بر پایداری دیگر دچار
نو سانات نیز نبا شد .برای برر سی این ق ضیه ابتدا از سطح لغزش
یک بار مشوووتق گرفته ،که در این صوووورت مطابق رابطهی ()11
داریم:
𝑑⃛1
𝑋( 𝑆̇ = 𝑐0 (𝑋̇ 1𝑑 − 𝑋̇ 1 ) + 𝑐1 (𝑋̈ 1𝑑 − 𝑋̈ 1 ) +
()11
) ⃛1
𝑋−

چون در رابطهی فوق از مشوووتق متغیرهای حالت  Ẍ 1و  ⃛X1و
 Ẍ 2اسوووتفاده شوووده اسوووت ،در نتیجه با توجه به معادلهی مدل
دینامیکی برگمن ،خواهیم داشت:
()12
̇𝐷 𝑋̈ 1 = −𝑃1 𝑋̇ 1 − 𝑋̇ 2 𝑋1 − 𝑋2 𝑋̇ 1 +
()13

𝑋̈ 2 = −𝑃1 𝑋̇ 2 + 𝑃3 𝑋̇ 3
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را در بدن بیمار دیابتی که قادر به ترشح هورمون انسولین نیست،
به عهده دارد .انتظار بر این اسوووت که با تزریق ممدار مناسوووب و
بهینهی ) u(tا ر اغتشواش ناشوی از وعدهی غتایی جبران شوود و
قند خون در سطح مجاز تنظیم شود.
عالوه بر رابطهی ( )1میتوان پارا مترهای مدل برگمن را نیز
به فرم متغیرهای حالت نوشووت .برای این منظور کافی اسووت که
پارامترهای مدل برگمن را به صورت رابطهی ( )3تعریف نمائیم.

()6

2
𝑑
𝑆 = ( + 𝜆) 𝑒 = 𝑒̈ + 2𝜆𝑒̇ + 𝜆2
𝑡𝑑

()14

⃛1 = −𝑃1 𝑋̈ 1 − 𝑋̈ 2 𝑋1 − 𝑋̇ 2 𝑋̇ 1 − 𝑋̇ 2 𝑋̇ 1
𝑋
̈𝐷 −𝑋2 𝑋̈1 +

در ادامه با جایگتاری کردن رابطهی ( )12در رابطهی ()15
داریم که:
(⃛1 = (𝑃1 + 𝑋2 )(𝑃1 𝑋̇ 1 + 𝑋̇ 2 𝑋1 + 𝑋2 𝑋̇ 1 − 𝐷) )16
𝑋
̈𝐷 +𝑋1 (𝑃2 𝑋̇2 − 𝑃3 𝑋̇3 ) − 2𝑋̇1 𝑋̇2 +

همچنین با تو جه به روابط اخیر که تعریف شووود ،میتوان
رابطهی ( )11را به صورت رابطهی زیر تعمیم داد:
𝑆̇ = 𝑐0 𝑒̇ + 𝑐1 𝑒̈ − (𝑃1 + 𝑋2 )(𝑃1 𝑋̇ 1 + 𝑋2 𝑋̇ 1 +
()17
𝑋̇2 𝑋1 − 𝐷̇ ) − 𝑋1 (𝑃2 𝑋̇2 − 𝑃3 𝑋̇3 ) +
⃛1𝑑 = 𝑐0 𝑒̇ + 𝑐1 𝑒̈ − (𝑃1 +
𝑋 2𝑋̇1 𝑋̇2 − 𝐷̈ +
𝑋2 )[(𝑃1 + 𝑋2 )𝑋̇1 + 𝑋̇2 𝑋1 − 𝐷̇ ] − 𝑃2 𝑋1 𝑋̇2
⃛1𝑑 + 𝑃3 𝑋1 𝑋̇3
𝑋 +2𝑋̇1 𝑋̇2 − 𝐷̈ +

با توجه به روابط مدل دینامیکی برگمن ،ممدار متغیر حالت
 Ẋ 3برابر با رابطهی زیر است:
)𝑡(𝑢
()18
( 𝑋̇ = 𝐼 (̇ 𝑡) = −𝑃 (𝐼 − 𝐼 ) +
)
𝑖𝑉

4

𝑏

[(𝑃1 + 𝑋2 )𝑋̇1 + 𝑋̇2 𝑋1 − 𝐷̇ ] −
⃛1𝑑 + 𝑃3 𝑋1
𝑋 (𝑋1 𝑃2 − 2𝑋̇1 )𝑋̇2 − 𝐷̈ +
[−𝑃4 (𝐼 − 𝐼𝑏 ) +

در نهایت برای دسوووتیابی به رابطهی مشوووتق سوووطح لغزش
پارامتر) φ(tرا به صوووورت رابطهی ( )20تعریف خواهیم کرد ،تا
بتوان رابطهای برای تغییرات متغیر سطح لغزش بر ا ساس ورودی
کنترل پیدا نمود.
 ̈𝐷 𝜑(𝑡) = −𝑐0 𝑒̇ − 𝑐1 𝑒̈ + (𝑃2 𝑋1 − 2𝑋̇1 )𝑋̇2 +()20
⃛1𝑑 + (𝑃1 + 𝑋2 )[(𝑃1 + 𝑋2 )𝑋̇1 +
𝑋
) 𝑏𝐼 𝑋̇2 𝑋1 − 𝐷̇ ] + 𝑃3 𝑃4 𝑋1 (𝐼 −

در نهایت رابطهی نهایی که میتوان برای سطح لغزش تعریف
نمود ،همان رابطهی ( )21که به صورت زیر است.
)𝑡(𝑈
()21
𝑋 𝑃 𝑆̇ = −𝜑(𝑡) +
𝑖𝑉

در مرج [ ]19که تنها از یک کنترلکنندهی م ُد لغزشوووی
برای کنترل سی ستم ا ستفاده شده ا ست ،پارامترهای الگوریتم
فراپیچشی به صورت زیر انتلاب شده است.
K = 50
()23
β = 0.025
1
2

3 1

1. Super-Twisting

=ƞ

با توجه به اینکه پارامترهای  kو  βدارای ممادیر مثبت اسوت،
در نتی جه م مدار  Ṡ 1همواره منفی خوا هد بود .به همین دل یل
مسووویرهای حالت در زمان های بینهایت بر روی سوووطح لغزش
منطبق شده و ممدار خطا بیشترین کاهش خود را خواهد داشت.
حال ورودی کنترلی در رابطهی ( )24به صورت زیر در نظر گرفته
میشود.
()24
𝑖𝑉
𝜂
(𝜑(𝑡) − 𝐾|𝑆| 𝑠𝑔𝑛(𝑆1 ) −

3

حال با جای گتاری راب طهی ( )18در راب طهی ( )17راب طهی
متغیر سطح لغزش به صورت زیر تعمیم داده خواهد شد:
) 𝑆̇ = 𝑐0 𝑒̇ + 𝑐1 𝑒̈ − (𝑃1 + 𝑋2 )(𝑃1 + 𝑋2
()19

)𝑡(𝑈
]
𝑖𝑉

1

𝑃3 𝑋1

= )𝑡(𝑈

))𝑆(𝑛𝑔𝑠 ∫𝛽

در بلش کنترلکنندهی مُد لغزشی پارامترهای رابطهی ()23
ابت هسوووتند ولی در بلش کنترلکنندهی م ُد لغزشوووی فازی
ع صبی که کنترلکنندهی پی شنهادی این مماله نیز ه ست ،ممدار
پارامتر  kبراسووواس آموزشهای شوووبکهی عصوووبی و بر اسووواس
ورودیهایی که این بلش از کنترلکننده دریافت میکند ،تعیین
خواهد شد .شکل و دیاگرام کنترلی ،کنترلکنندهی پی شنهادی
این مماله مطابق شکل  4است.
 -4شبیهسازی
شکل  1ممایسهی بین سیگنالهای کنترلی ،کنترلکنندههای
 ،PIDمُد لغزشی ،مُد لغزشی فازی و مُد لغزشی فازی عصبی با در
نظر گرفتن اغتشاشاتی نظیر وعدههای غتایی را نشان میدهد.
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با جایگتاری رابطهی ( )13در رابطهی ( )14داریم که:
()15
̈𝐷 ⃛1 = −(𝑃1 + 𝑋2 )𝑋̈ 1 − 𝑋1 𝑋̈ 2 − 2𝑋̇ 1 𝑋̇ 2 +
𝑋

طبق نظریهی الگوریتم فراپیچشوووی 1موجود در مراج [-19
 ]21برای اینکه مشووتق سووطح لغزش بیشووترین روال کاهشووی را
داشته باشد و عالوه بر این سیستم دچار پدیدهی چترینگ نباشد،
باید ورودی کنترلی را برابر با ممدار رابطهی ( )22در نظر گرفت.
()22
)𝑆(𝑛𝑔𝑠 ∫𝑆̇ = -k |𝑆|ƞ .sgn(𝑆 ) - β

شووکل  3ممایسووهی بین خروجی ) G(tایجاد شووده در چهار
کنترلکنندهی  ،PIDمُد لغزشووی ،مُد لغزشووی فازی (ممدانی) و
کنترلکنندهی مُد لغزشی فازی عصبی را نشان میدهد.

به منظور ممای سه کنترلکنندهی مُد لغز شی فازی ع صبی با
رفتار سی ستم تو سط کنترلکنندهی مُد لغز شی فازی (ممدانی)
ابتدا یک سیستم با مدل برگمن توسط کنترلکنندهی مُد لغزشی
فازی (ممدانی) مطابق قواعد ممدانی ذکر شده در مرج [ ]19در
فضووای سوویمولینک متلب شووبیهسووازی شووده اسووت و از نتای و
خروجیهای این سیستم نیز به منظور ممایسه با خروجی سیستم
با کنترلکنندهی مُد لغز شی فازی ع صبی ا ستفاده شده ا ست.
همچنین شووو کل  2نیز م مایسووووهی خروجی ) G(tدر چ هار
کنترلکنندهی  ،PIDمُد لغزشووی ،مُد لغزشووی فازی (ممدانی) و
کنترلکنندهی مُد لغزشی فازی عصبی را نشان میدهد.

شکل  :3ممایسهی خروجی ) G(tدر چهار کنترلکنندهی  ،PIDمُد لغزشی ،مُد
لغزشی فازی (ممدانی) و کنترلکنندهی مُد لغزشی فازی عصبی با در نظر
گرفتن اغتشاشات ناشی از مصرف وعدهی غتایی

شووکل  5سوویسووتم تنظیم قند (گلوکز) خون با اسووتفاده از
کنترلکنندهی مُد لغز شی فازی ع صبی را در ف ضای سیمولینک
نرمافزار متلب نشان میدهد.

شکل  :2ممایسهی خروجی ) G(tدر چهار کنترلکنندهی  ،PIDمُد لغزشی ،مُد
لغزشی فازی (ممدانی) و مُد لغزشی فازی عصبی بدون در نظر گرفتن
اغتشاشات ناشی از مصرف وعدهی غتایی

شکل  :4شماتیک و نمای کلی کنترلکنندهی مُد لغزشی فازی عصبی
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شکل  :1ممایسهی سیگنال کنترلی ،کنترلکنندههای  ،PIDمُد لغزشی ،مُد
لغزشی فازی ،مُد لغزشی فازی عصبی با در نظر گرفتن اغتشاشات

 -5نتایج
طبق ن تای بدسوووت آمده ،به منظور تحل یل آماری عملکرد
چهار کنترلکنندهی شووبیهسووازی شووده در حضووور اغتشوواش در
لحظهی  400دقیمه از جدول  1اسووتفاده میکنیم .در شووکل ،2
بهترین عملکرد از لحاظ زمان نشوووسوووت را کنترلکنندهی مُد
لغزشی فازی عصبی دارد ،که توانسته میزان غلظت گلوکز خون را
در سطح  90 mg/dLنگه دارد .همچنین میزان فروجهش خروجی
گلوکز این کنترلکننده نیز از خروجی گلوکز کنترلکنندهی PID
کمتر اسوووت .در شوووکل  3نیز کنترلکنندهی مُد لغزشوووی فازی
عصووبی دارای فروجهش کمتری نسووبت به دو کنترلکنندهی مُد
لغزشووی فازی (ممدانی) و کنترلکنندهی  PIDدارد .همچنین در
لح ظهی ورود اغتشوووواش فراجهش هایی با دام نهی کمتر از
کنترلکنندهی مُد لغزشووی فازی عصووبی دیده میشووود .جهت
بررسووی بیشووتر عملکرد این کنترلکنندهها میتوان به جدول 1
مراجعه نمود.
جدول  :1مشلصات پاسخ زمانی کنترلکنندههای شبیهسازی شده

پارامترهای
کنترلی

PID

زمان
نشست
()min

200

مُد
لغزشی

180

مُد
لغزشی
فازی
(ممدانی)
175

مُد
لغزشی
فازی عصبی

170

خطای
حالت
دائمی

4

2

0

0

فراجهش
()%

28

23

11

8

طبق نتای آماری از چهار کنترلکنندهی ( ،PIDمُد لغزشووی،
مُد لغزشوووی فازی (ممدانی) و کنترلکنندهی مُد لغزشوووی فازی

عصووبی) شووبیهسووازی شووده ،عملکرد کنترلکنندهی مُد لغزشووی
ترکیب شده با کنترلکنندهی فازی عصبی نشان میدهد ،که این
کنترلکنندهی ترکیبی میتواند در حداقل زمان ممدار نوسوووانات
خروجی گلوکز و زمان دستیابی به ممدار مطلوب را در مواقعی که
اغتشوواش به سوویسووتم اعمال میشووود کاهش دهد و عملکرد این
کنترلکننده به صورت مماوم و بهینه با شد .در این شبیه سازی
عملکرد کنترلکنندههای مُد لغزشی و مُد لغزشی فازی به نسبت
کنترلکن نده  PIDدر دسوووت یابی به م مدار مطلوب و فراجهش
مناسووب ارزیابی میشووود و کنترلکننده مُد لغزشووی به تنهایی
شامل نوساناتی شدید در ورودی کنترلی میباشد که با استفاده از
سوواختارهای فازی و فازی عصووبی به خوبی کنترل شووده اسووت و
نوسانات کاهش یافته است.
در این مماله به م سئلهی کنترل مدل بیمار دیابتی نوع اول با
اسووتفاده از سوواختار کنترلی مماوم و تطبیمی «مُد لغزشووی فازی
عصبی» پرداخته شده است .در همین راستا در این مماله ،مفاهیم
و برخی از روش های کنترلی موجود در این زمینه مطرح شوووده
است .هدف کنترلی این سیستم ،دستیابی به ممدار گلوکز مطلوب
خون بیمار ا ست ،که بدین منظور از روش ترکیبی ا ستفاده شده
اسوووت .روش کنترلی مشوووتمل بر کنترلکنندهی مُد لغزشوووی و
کنترلکنندهی فازی عصووبی میباشوود .سوواختار کنترلکنندهی
پیشنهادی با در نظر گرفتن خطای سیستم به عنوان سطح لغزش
در کنترلکننوودهی مُوود لغزشوووی عملکرد کنترلی را در پیش
میگیرد .طبق پایداری لیاپانوف ،شوورط رسوویدن به خطای صووفر
برای سی ستم ،با قرار دادن م شتق سطح لغزش برابر با یک ممدار
منفی حا صل شده ا ست .طرح کنترلی پی شنهاد شده بر مبنای
مماوم بودن و تطبیمی بودن آن مطرح شووده و برای هدف کنترلی
این سیستم استفاده شده است.
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