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Abstract
It is essential to control vital variables in patients whose natural control system has been compromised
for some reason. One of these vital variables is blood glucose levels. Unfortunately, in people with
diabetes (blood sugar), blood glucose levels are not regulated properly. To compensate for this lack, in
recent years, several studies and efforts have been made to build and improve the function of the
artificial pancreas to control blood sugar. The presence of factors such as multiple uncertainties due to
physiological differences in individuals, various activities during the day, delayed effects of
carbohydrates on blood sugar levels, stress and exercise make controlling the artificial pancreas a
challenging system. But one of the most important challenges in this area, which has not been less
addressed in the literature is the limitation on the allowable dose of insulin injected into the artificial
pancreas for patients with type 1 diabetes. On the one hand, injecting a high dose of insulin can cause
problems such as hyperglycemia issues and on the other hand, injecting a negative dose of insulin is
meaningless. In this paper, after selecting the Bergman model and considering the existence of
asymmetric saturation in the actuator, the back-stepping control method is used and it is combined
with an adaptive technique to improve the controller performance. Finally, simulation results depict
that in the presence of large step disturbance, the insulation rate remains in the allowed band of zero to
20 mU/min, and the blood glucose level does not exceed the appropriate level 130mg/dl.
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چکیده :کنترل متغیرهای حیاتی در افراد بیمار که سیستم کنترل طبیعی آنها به دالیلی با مشکل مواجه شده ،امری ضروری
است .یکی از این متغیرهای حیاتی سطح گلوکز خون است و متاسفانه در افرادی که دچار بیماری دیابت (بیماری قند خون)
هستند تنظیم سطح گلوکز خون بهدرستی صورت نمیگیرد .در جهت جبران این فقدان ،در سالهای گذشته تحقیقات و
تالشهای متعددی جهت ساخت و بهبود عملکرد پانکراس مصنوعی به جهت کنترل قند خون انجام گرفته است .وجود عواملی
مانند نامعینیهای متعدد که ناشی از تفاوتهای فیزیولوژیکی در اشخاص ،فعالیتهای گوناگون در طول روز ،اثرگذاری با تاخیر
کربوهیدراتها در میزان قند خون بدن ،استرس و ورزش ،کنترل پانکراس مصنوعی را به موضوعی پر چالش تبدیل کرده است.
اما یکی از چالش های مهم در این حوزه که کمتر در تاریخچه به آن پرداخته شده است ،وجود محدودیت در دُز مجاز تزریق
انسولین در پانکراس مصنوعی برای بیماران دیابت نوع یک است .از سویی تزریق دُز باال میتواند مشکالتی مانند هایپرگلیسمی
را در بیماران به وجود آورد و از سوی دیگر تزریق دُز منفی انسولین بیمعنا است .در این مقاله پس از انتخاب مدل برگمن و در
نظر گرفتن وجود اشباع نامتقارن در عملگر ،از روش کنترل گام به عقب و تلفیق آن با تکنیک تطبیقی برای بهبود عملکرد
کنترلکننده استفاده شده و پایداری سیستم حلقهبسته تضمین میگردد .در انتها با کمک نتایج شبیهسازی نشان داده میشود
که با وجود اغتشاش پلهای بزرگ ،دُز انسولین تزریقی در محدوده مجاز بین صفر تا  20میلی واحد بر دقیقه باقی مانده و سطح
گلوکوز خون از محدوده مناسب  130میلیگرم بر دسیلیتر فراتر نمیرود.
کلمات کلیدی :اشباع نامتقارن محرک ،پانکراس مصنوعی ،کنترل تطبیقی شبکه عصبی ،مدل برگمن
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 -1مقدمه
دیابت یک بیماری گسترده است و هر ساله میلیاردها دالر برای درمان آن هزینه میشود .مطالعات حاکی از آن است که تعداد
بیماران دیابتی در سراسر جهان تا سال  2040ممکن است به  643میلیون نفر برسد در حالیکه این تعداد در سال  1995از
 135میلیون بیمار بسیار کمتر بود ،که از این تعداد حدود  5درصد تا  15درصد بیماران مبتال به دیابت نوع یک و  85درصد تا
 95درصد بیماران مبتال به دیابت نوع دو هستند [ .]1،2پانکراس یا لوزالمعده ،یک اندام در مرکز شکم است و در پشت معده
قرار دارد .کار اصلی غده پانکراس تولید آنزیم های الزم برای هضم غذا بوده ولی یکی از کارهای فرعی آن تولید هورمون
انسولین است .این هورمون نقش اساسی در متابولیسم گلوکز خون در بدن را ایفا میکند .انسولین هورمونی است که توسط
سلولهای بتا واق ع در جزایر النگرهانس لوزالمعده ترشح میگردد .وجود این هورمون برای سوخت و ساز کربوهیدراتها،
پروتئینها و چربی ها بسیار ضروری است .نقش اصلی انسولین در بدن پایین آوردن قند خون توسط ساز و کارهای مختلف
است .هنگام خوردن غذا ،ترشح انسولین افزایش یافته و گلوکز از خون به داخل عضالت ،کبد و سلولهای چربی منتقل می-
شوند ] .[3اگر انسولین در بدن ترشح نشود و یا بافتها یا سولهای بدن در مقابل دریافت انسولین از خود مقاومت نشان دهند،
میزان غلظت گلوکز خون افزایش می یابد و در نتیجه بیمار دچار هایپرگلیسمی خواهد شد .در واقع هایپرگلیسمی زمانی رخ
می دهد که سطح قند خون در آزمایش ناشتای هشت ساعته به باالی  126برسد .همچنین اگر مقدار قند خون در آزمایشهای
تصادفی 1و یا آزمایشهای ناشتای  2ساعته 2به باالی  200برسد ،باز هم هایپرگلیسمی رخ خواهد داد [ .]4،5در نقطه مقابل
نیز چنانچه میزان غلظت قند خون از حد معمول کاهش یابد و یا بافتها و سلولها در مقابل دریافت انسولین از خود مقاومت
نشان ن دهند ،بدن دچار هیپوگلیسمی خواهد شد .در واقع وقتی میزان قند خون در بدن به کمتر از  60برسد هیپوگلیسمی در
بدن شخص بیمار اتفاق میافتد .علت وقوع هیپوگلیسمی ممکن است مصرف بیش از حد انسولین یا قرصهای ضد دیابت
خوراکی ،مصرف غذایی بسیار کم یا فعالیتهای شدید بدنی باشد .مقدار نرمال سطح قندخون ناشتا برای افراد سالم کمتر از
 100و برای افراد دیابتی بین  70تا  130میلی گرم بر دسی لیتر است .در دیابت نوع یک بیمار به دلیل کمبود انسولین در بدن
میزان قند خون باالیی دارد و به دلیل عدم وجود سلولهای بتای پانکراس ،انسولین تولید شده توسط پانکراس برای حفظ
غلظت گلوکز در حد طبیعی نیست .این در حالی است که در دیابت نوع دو ،بدن در برابر انسولین مقاوم است .مبتالیان به
دیابت نوع یک باید مرتبا در طول روز میزان گلوکز خون خود را اندازهگیری کرده و بر مبنای آن اندازه مناسبی از انسولین را به
خود تزریق کنند ولی این کار بسیار خستهکننده و دردآور است .نتیجه اینکه محققان از مدتها قبل به دنبال خودکار کردن
این روند هستند که نتیجه آن بهوجود آمدن پانکراس مصنوعی است .در پانکراس مصنوعی که در واقع یک سیستم حلقهبسته
است ،نیازی به خواندن مقادیر از مانیتور یا نمایشگر گلوکز مداوم )CGM( 3نبوده و با محاسبهی برخط میزان هورمون ،انسولین
مورد نیاز توسط پمپ به فرد تزریق میگردد .در حال حاضر به دالیل مختلف اعم از کمبود و یا نقص دادهها (مانند وضعیت
هورمونی و میزان غذای مصرفی) و یا عدم وجود یک الگوریتم مناسب که به تخمین دقیق دوز انسولین بپردازد ،باعث گردیده
که استفاده قطعی این سیستم بهعنوان جایگزین کامل پانکراس طبیعی وجود نداشته باشد ] .[6تاکنون الگوریتمهای متعددی
برای تنظیم سطح غلظت گلوکز خون طراحی و بررسی شدهاند؛ از جمله در برخی از تحقیقات با توجه به توانایی پیشبینی
رخدادهای آینده و اتخاذ اعمال کنترلی از روش کنترلکننده پیشبین 4برای کنترل پانکراس مصنوعی استفاده شده است که
در مقایسه با سایر روشهای کنترلی ،ا ین روش زمان صرف شده در هیپوگلیسمی و هایپرگلیسمی را کاهش میدهد [.]7،8
همچنین کنترلکننده مدل پیشبین خطی و غیرخطی ارائه شده در مرجع [ ]9مبتنی بر مدل گلوکز-انسولین پارکر طراحی
شده است .در مرجع [ ]10یک کنترلکننده مد لغزشی فازی تطبیقی برای تنظیم سطح گلوکز خون ارائه شده است .دینامیک
این سیستم با استفاده از سیستمهای کنترل منطق فازی 5بهصورت آنالین مشخص میشود .با توجه به مزایای مطلوب این
روش مانند پایداری کلی ،ردیابی خوب و مقاوم بودن در برابر نامعینیها بهطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است [.]11
در مرجع [ ]12به طراحی قانون کنترل فیدبک مبتنی بر رویتگر برای ایجاد پایداری در سیستمهای غیرخطی نامعین پرداخته
شده است .متعاقبا از روش توسعه یافته برای تنظیم غلظت گلوکز پالسمای خون در بیماران دیابتی نوع یک استفاده میشود.
هدف اصلی طراحی پیشنهادی ،مقابله با مسائ ل مربوط به تغییرات پارامتری داخل بیمار و عدم دسترسی به کلیهی متغیرهای
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حالت برای اندازهگیری است .همچنین در مرجعهای [ ،]13،14برای مدل مینیمال برگمن با استفاده از فیدبک خروجی پویا
-Hبینهایت ،6یک طرح کنترلی با استفاده از روش مستقیم لیاپانوف و نابرابری ماتریسهای خطی ارائه شده است .در مرجع
[ ]15از مجموعه فازی نوع دو جهت ارزیابی مفهومی در تجزیه و تحلیل وضعیت قند خون و کنترل آن استفاده شده است.
روش کنترل بهینه غیرخطی با استفاده از فیدبک هوشمند شبکههای عصبی در مرجع [ ]16ارائه شده است .در مرجع []17
کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی ( ) PIDمرتبه کسری برای کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی و با استفاده از مدل
مینیمال افزوده شده ،طراحی شده که مزیت اصلی آن نسبت به کنترلکننده  PIDعدم حساسیت نسبت به تغییرات پارامترها
است و عدم اثبات پایداری کنترلکننده از نقاط ضعف آن است [ .]18در مرجع [ ]19از روش کنترل مقاوم-تطبیقی مبتنی بر
رویتگر حالت برای کنترل قند خون بیماران دیابت نوع یک استفاده شده و پایداری سیستم حلقه بسته توسط روش دوم
لیاپانوف تضمین گردیده است .کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع یک در حضور نامعینیهای ساختاری و بیساختار بر اساس
توابع تقریبزن فازی مجهز شده به الگوریتم تطبیق در مرجع [ ]20مطالعه شده است .در مرجع [ ]21جهت کم اثر کردن
نامعینیهای ذاتی در مدل بیمار ،کنترلکنندههای فازی نوع دو عمومی با برشهای آلفا پیشنهاد شده و برای پیشبینی میزان
قند خون در ساعته ای بعدی از یک سیستم شبکه عصبی به همراه یک مدل رگرسیون خطی استفاده گردیده است.
همانطور که از پژوهشهای مرور شده برداشت میگردد ،اگرچه روشهای کنترلی متعددی در تاریخچه مورد مطالعه قرار
گرفته است ،اما بر خالف اهمیت دُز انسولین تزریقی ،در پژوهشهای پیشین محدودیت دُز انسولین تزریقی که راستای
جلوگیری از هایپرگلیسمی و هیپوگلیسمی بسیار موثر است ،در حین طراحی کنترلکننده و همچنین اثبات پایداری آن در
نظر گرفته نشده است .از این رو ،در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اشباع عملگر نامتقارن در حین طراحی کنترلکننده عالوه
بر ممانعت از بروز تزریق دُزهای غیرمجاز انسولین ،بهصورت همزمان شرط اساسی پایداری حلقه بسته نیز بیان شده است.
در ادامه در بخش  2ریاضی مربوط به سیستمهای غیرخطی با فیدبک اکید و همچنین مدلسازی اشباع عملگر و در بخش 3
مدل غیرخطی مدل برگمن برای بیان غلظت انسولین-گلوکز پالسما ارائه میگردد .در بخش  4طراحی کننده مناسب مبتنی بر
روش پسگام و همچنین تکنیک تطبیقی برای کاهش اثر اشباع عملگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در ادامه در بخشهای
 5و  6بهترتیب نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی در محیط سیمولینک و نتیجهگیری ارائه میگردد.
 -2مقدمات ریاضی
سیستم غیرخطی فیدبک اکید در رابطه ( )1را در نظر بگیرید:
()1

 x i  fi  x i   g i  x i  x i 1  d i  x n , t  ,i  1, 2,..., n  1

 x n  f n  x n   g n0  x n  u  v  t    d n0  x n , t 

 y  x1

که در آن  x1تا  xnمتغیرهای حالت v(t)  R ،و  y  Rبهترتیب متغیرهای ورودی و خروجی سیستم هستند .همچنین بردارها
و سیگنالهای  dnoاغتشاشات خارجی نامعلوم اما محدود بهصورت زیر در نظر گرفته میشوند:
x i   x1 ,..., x i  R i ,i  1,...., n
T

()2
()3
همچنین تابعهای زیر هموار هستند:

d no  x n , t  ,di  x n , t  ,i  1,..., n 1

i  1,..., n

()4
در رابطه ( u(v) ،)1ورودی سیستم اشباع شده بوده که بهصورت زیر در نظر گرفته میشود:

()121

f i   

)g i (
) g (x
 no n
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v  u
u  v  u

()5



vu

u 

u  v   sat  v    v
 
u

که در آن  u+و  u-بهترتیب مرزهای باال و پایین محرک هستند .در این قسمت دو نکته زیر بیان میشود:
الف -نکته اول :رابطه بین کنترل اعمال شده ) u(tو ورودی کنترل ) v(tوقتی که  v(t)=u-و  v(t)=u+است ،دارای گوشههای تیز
است .بنابراین روش گام به عقب نمیتواند بهطور مستقیم از نظر تئوری استفاده شود .بهجای استفاده از مدل اشباع ( ،)5در این
مقاله از یک مدل هموار غیرخطی اشباع نامتقارن با فرم زیر استفاده میشود:

v 


()6
که در آن:

 
u  v   u M  erf 
 2u M

 +  u - u 2  sing  v
-

()7

-

+

2



uM = u+ + u

 u+و  u-مرزهای باال و پایین محرک هستند sing(•) ،تابع عالمت استاندارد است و )•( erfتابع خطای گوسی است.
ب -نکته دوم :اگر | |u-| = |u+مدل اشباع متقارن بهدست میآید و اگر | |u-| ≠ |u+باشد ،میتوان یک محرک اشباع نامتقارن را
مدل کرد.
ج -تعریف اول :تابع خطا )( erf(xکه تابع خطای گاوسی نیز نامیده میشود) یک تابع سیگموئید بهصورت زیر است
2

e-t dt

()8
برای تسهیل طراحی کنترل ،تابع زیر را تعریف میشود:
()9
که در آن  cعددی مثبت و  uو  vتوابع برحسب  tهستند .بر اساس رابطه ( )9خواهیم داشت:
()10
با جایگذاری رابطه ( )10در رابطه ( )1داریم:

x

2


π

0

= erf  x 

Δ  v  =u-cv
u=cv+Δ  v 

 x i =fi  x i  +g i  x i  x i+1 +d i  t  , i:1,2,...,n-1

 x n =f n  x n  +g n  x n  cv+Δ  v   +d n  t 

 y=x1

()11

در ادامه توجه به ویژگی تقریب کلی و قدرت یادگیری باالی شبکههای عصبی پایه شعایی تخمین رفتارهای پیچیده ،نامعینی-
های ایجاد شده ناشی از مدل اشباع نامتقارن توسط این شبکهها تخمین زده خواهد شد .با فرض ) f(xبه عنوان یک تابع هموار
و تابع فعالسازی ) φ(xمیتوان نوشت:
T
f  x  =W φ  x  +ε
()12
که در آن 𝟄 یک بردار خطای تقریبی و  Wماتریس وزنها است .در بخش چهار قانون تطبیق برای تعیین ماتریس وزنها مبتنی
بر روش لیاپانوف ارائه خواهد شد.
 -3مدل ریاضی سیستم انسولین-گلوکز
مدل برگمن برای بیان غلظت انسولین-گلوکز پالسما ،که به مدل مینیمال نیز معروف است ،بهمنظور بررسی و آنالیز نتیجه
تستهای تحمل گلوکز در انسانها و حیوانات آزمایشگاهی استفاده بسیار متداولی دارد .این مدل توسط دکتر ریچارد ان
برگمن ارائه شده و توسط او و همکارانش از دهه  70میالدی به بعد در حال گسترش است .این مدل یک توصیف کمی و
صرفهجویانه از غلظت انسولین-گلوکز ارائه میدهد که این موضوع نیز دلیل اصلی نامگذاری آن بوده است .این مدل ریاضی با
حداقل پارامترهای ممکن از داده های تجربی نزد محققان بسیار محبوب است چرا که در عین سادگی قدرت توصیف پارامترهای
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مختلف فیزیولوژیکی را دارد .این مدل از یک محفظه گلوکز تشکیل میشود که انسولین پالسما از طریق یک محفظه تاخیر
عمل نمود ه و جذب خالص گلوکز را تحت تاثیر قرار میدهد .معادالت مدل برگمن مطابق مرجع [ ]20بهصورت زیر بیان می-
شوند:
x1 =-p1 x1 -x 2  x1 +G b  +d  t 

()13

x 2 =-p 2 x 2 +p3 x 3

x 3 =-n  x 3 +I b  +u

که در آن  x1اختالف غلظت گلوکز خون با حالت نرمال آن  x2 ،Gbمصرف گلوکز در بافتها و  x3اختالف غلظت انسولین آزاد
پالسما با مقدار نرمال آن یعنی  Ibاست p3 ،p2 ،p1 .و  nبه ترتیب ثابت میزان جذب گلوکز مستقل از انسولین ،نرخ ثابت نشان-
دهنده کاهش خود به خود جذب گلوکز ،میزان افزایش وابسته به انسولین در میزان مصرف گلوکز و میزان فروپاشی انسولین
پالسما هستند .همچنین در این مدل  ،uورودی سیستم و در واقع نرخ تزریق انسولین بوده و خروجی سیستم همان اختالف
سطح گلوکز خون با حالت نرمال آن خروجی سیستم است.
 -4طراحی کنترلکننده با در نظر گرفتن اشباع عملگر و اثبات پایداری
همانطور که بیان شد علم پزشکی با چالشهای زیادی در بهکارگیری پانکراس مصنوعی مانند عملکرد غیرخطی ،نامعین و
اغتشاشات خارجی درگیر است .اما اشباع انسولین تزریق بهعنوان یکی از چالشهای مهم در این حوزه مورد توجه ویژه این
مقاله قرار گرفته است .برای ایجاد یک پانکراس مصنوعی با عملکردی مناسب ،در این بخش از کنترل گام به عقب با توجه به
مدل برگمن استفاده شده است .همچنین تاثیرات اشباع میزان تزریق انسولین ورودی به کمک روش تکنیک تطبیقی تعدیل
شده و اثبات پایداری انجام خواهد گرفت .بلوک دیاگرام کلی از نحوه ساختار کنترلی به کار رفته در این مقاله در شکل ()1
نمایش داده شده است.
 -4-1گام اول
ابتدا معادله اول مدل مینیمال برگمن در نظر گرفته میشود:
x1 =-p1x1 -x 2  x1 +G b  +d  t 
()14
در این رابطه جمله غیرخطی ) x2(x1+Gbو یک اغتشاش تطبیقنیافته ) d(tوجود دارد .همچنین برای محاسبه خطای ردیابی
باید مقدار نقطه  ydرا برای سطح گلوکز مورد نظر معرفی شود .متغیر  e1نیز بهگونهای انتخاب میشود که به صفر نزدیک شود
یعنی  x1به  ydنزدیک شود.
()15
e1 =x1 -yd
با مشتقگیری از طرفین رابطه ( )15داریم:

شکل ( :)1بلوک دیاگرام کلی از نحوه ساختار کنترلی پیشنهادی
Figure (1): Block diagram of the proposed control structure
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کنترل تطبیقی عصبی پانکراس مصنوعی  /.....صادق رضائی -محسن پارسا
e1 =-p1  e1 +yd  -x 2  e1 +yd +G b  +d  t  -yd

()16
در ادامه یک ورودی کنترل مجازی  φ1بهجای  x2اعمال می شود و تفاوت بین ورودی کنترل مجازی و متغیر واقعی با  e2در زیر
بیان میشود.
()17
e2 =x 2 -φ 1
با قرار دادن  e2در رابطه ( )16خواهیم داشت:
()18
e1 =-p1e1 -p1 yd -  e2 +f 1  e1 +yd +G b  +d  t  -yd
از ساده کردن رابطه ( ،)16رابطه ذیل بهدست میآید:
()19
e1 =-p1e1 -p1 yd -e1e2 -yd e2 -φ1e1 -φ1 yd -Gb e2 -Gb φ1 +d  t  -yd
در این مرحله تابع کاندید لیاپانوف برای اثبات پایداری کنترل مجازی گام اول از نظر متغیرهای حالت بهصورت زیر ارائه می-
شود:
1
V1 = e12
2

()20
با درنظرگرفتن مشتق رابطه ( )20و اعمال ̇ e1در آن رابطه زیر بهدست میآید:
()21
رابطه ( )21را میتوان به صورت زیر ساده کرد:
()22

V1 =e1  -p1e1 -p1 yd -e1e2 -yd e2 -φ1e1 -φ1 yd -Gb e2 -Gb φ1 +d  t  -yd 
V1 =-  e1 +yd +G b  e1e2 -p1x1e1 -e1  yd -d  t  +φ1  e1 +yd +Gb  

حال مقدار ورودی کنترل مجازی  φ1را برابر زیر انتخاب میکنیم:
1
e1 +yd +G b

()23
بنابراین رابطه ( )21برابر خواهد بود با:
()24
با توجه به رابطه ( )24و قضیه پایداری لیاپانوف ،پایداری رابطه ( )14اثبات گردید.

× φ1 =  c1e1 -p1x1 -yd +d  t  

V1 =-c1e12 -  e1 +yd +G b  e1e2

 -4-2گام دوم
در این مرحله معادله دوم معادله برگمن را با نظر گرفتن یک ورودی کنترل مجازی  φ 2بهجای  x3و تعریف خطای  e3بهصورت
زیر بازنویسی میشود:
()25
x 2 =-p2 x 2 +p3 x 3
()26
e3  x 3  φ2
با گرفتن مشتق از طرفین رابطه ( )18و گسترش آن با استفاده از رابطه ( )25داریم:
()27
e2  x 2  φ1
e2 =-p2 e2 -p2 φ1 +p3e3 +p3φ2 -φ1
()28
سپس تابع کاندید لیاپانوف برای اثبات پایداری گام دوم را بهصورت زیر پیشنهاد میکنیم:
1
V2  V1 + e22
2

()29

با مشتق گرفتن از رابطه ( )29و جایگذاری رابطههای ( )24و ( )26معادله زیر بهدست میآید:
V2  c e   e1 +yd +Gb  e1e2  e2  -p2 e2 -p2 φ1 +p3e3 +p3 φ2 -φ1 
()30
که به شکل سادهتر میتوان نوشت:
2
1 1

()31

V2  c1e12  p2 e22  p3e2 e3  e2   e1 +yd +G b  e1 +p2 φ1 -p3 φ2 +φ1 

حال  φ 2را بهصورت زیر انتخاب میکنیم:
()124
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1
 e1 +yd +G b  e1 +p2φ1 +φ1 
p3 

()32
نهایتا ̇ V2را میتوان به شکل ساده شده زیر نوشت:
()33

φ2 

V2  c e  p e  p3e2 e3
2
2 2

2
1 1

 -4-3گام سوم
در این مرحله قسمت سوم مدل برگمن را در نظر میگیریم:
()34

x 3  n  x 3 +Ib  +u

با جایگذاری  ẋ3در رابطه ( )13معادله جدیدی بهوجود میآید که اشباع ورودی در آن لحاظ شده است:
()35
x3  nx3  cv  t   Δ  v   nIb
با گرفتن مشتق از طرفین رابطه ( )26و جایگذاری رابطه ( )35در آن میتوان نوشت:
Δ  v  -nIb 
1
()36
e3  nx 3 +cv  t  +Δ  v   nIb  φ2  c   -nx 3 -φ2  +v  t  +



c

c

که در آن ) v(tورودی کنترلی طراحی است .با استفاده از ویژگی شبکههای عصبی با تابع پایه شعاعی تقریب زیر در نظر گرفته
میشود:
W*T φ  x  +ε

()37

p3e2 -nx 3 -φ2 

c

1

که در آن * Wبردار وزنی ایدهآل و 𝟄 خطای تقریبی معادله است .با در نظر گرفتن  Ŵبه عنوان تقریبی از * ،Wخطای تقریب را
میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
*
ˆ
W=W-W

()38
با انتخاب ثابتهای ̱ c̄ ،cو ̄ Δبهترتیب برابر کران پایین و باالی  cو کران باالی ) Δ(vهستند .با در نظر گرفتن رابطه ( ،)39می-
توان ورودی کنترل مجازی را بهصورت رابطه ( )40نوشت:
* Δ+nIb
+ε
c

()39

= *ξ

 ˆT

ˆe 
v  t    -W
φ  x  -tanh  3  ξ-ke
3
λ
 



()40

که در آن  K>0 ،λ>0است .الزم به ذکر است که کرانهای ̱ c̄ ،cو ̄ Δدر اجرای کنترلکننده پیشنهادی مورد نیاز نیست و فقط
برای اهداف تحلیلی مورد استفاده میشوند .ازجایگزینی کردن رابطههای ( )37و ( )40در رابطه ( )36داریم:
Δ  v  +nIb 

ˆ
ˆ T φ  x  -tanh  e3  ξ-ke
e3  c  p3e2 +W*T φ  x  +ε-W

3+
λ
c
 



()41

با توجه به رابطه ( ،)38رابطه ( )41را میتوان به شرح زیر بازنویسی کرد

Δ  v  +nIb 

ˆe 
e3  c  p3e2 +-W T φ  x  -tanh  3  ξ-ke
+ε 
3+
c
λ



()42

تابع کاندید لیاپانوف برای اثبات پایداری گام آخر بهصورت رابطه آورده شده در زیر انتخاب میشود:
1 2 1 T -1
1 T
e3  W β W 
ξ ξ
2c
2
2E

()43

V3  V2 

که در آن  E<0و  βT=βاست .با مشتقگیری از رابطه ( )43و جایگذاری رابطه ( )42در آن به رابطه ( )44میرسیم:
Δ  v  +nIb 

1
ˆe 
V3  c1e12  p2 e22 +e3  -W T φ  x  -tanh  3  ξ-ke
+ε   W Tβ-1 W+ ξ T ξ
()44
3+
E



c

با توجه به کرانهای ذکر شده برای پارامترها میتوان نامساوی زیر را نوشت:
()125

λ



کنترل تطبیقی عصبی پانکراس مصنوعی  /.....صادق رضائی -محسن پارسا
Δ+nIb
1
ˆe 
2
V3  e3 W T φ  x   e3 tanh  3  ξ-ke
+ε  W Tβ-1W+ ξ T ξ
3  e3
c
E
λ

()45

همچنین با استفاده از ویژگی استفاده شده در ( ،)38نامساوی زیر بهدست میآید:
()46

1
e 
e 
V3  ke32 -e3 W T φ  x  -e3 tanh  3  ξ-e3 tanh  3  ξ* + e3 ξ* +W Tβ-1W+ ξ T ξ
λ
λ
E
 
 

با در نظر گرفتن رابطه ( )47و با استفاده از ویژگی تابع )•( tanhو جایگذاری آن در رابطه ( )46داریم:
()47

e 
0  e3  e3 tanh  3   0.278λ
λ

()48

1
e 
V3  ke32  W T φ  x  e3  e3 tanh  3  ξ+0.278λξ* +W Tβ-1W+ ξ T ξ
E
λ

از سوی به سادگی میتوان نتیجه گرفت که:
()49

ˆξ  ξˆ  ξ*  ξ  ξ

()50

ˆ  W*  W=W
ˆ
WW

با قرار دادن رابطه های ( )49و ( )50در رابطه ( ،)51داریم:
()51





ˆ1
 e3  
*
ˆ
V3  ke32  W Tβ-1 W-βφ
 x  e3  ξ T  ξ-e
3 tanh 
   0.278λξ
E
λ
 


با انتخاب قوانین تطبیقی آورده شده در زیر و جایگذاری آن در رابطه ( )51میتوان نوشت:



()52



ˆ  β φ  x  e -δ W
ˆ
W
3 1



e 
ξˆ  E  e3 tanh  3  -δ 2 ξˆ 
λ
 


2
ˆ T
*
ˆ
V3  ke3  δ1W W  δ2 ξ T ξ+0.278λξ

()53
()54

همچنین با استفاده از رابطه ( )38میتوان جمله دوم سمت راست نامساوی ( )54را بهصورت زیر نوشت:
()55





T
*T
*
T
*T
*
ˆ  WT W+W*  -WT W-WT W*  WT W+ W W + W W   W W + W W
WT W
2
2
2
2

به طریق مشابه:
*ξ T ξ ξ*T ξ
+
2
2

()56

ξ T ξˆ  

با قرار دادن رابطههای ( )55و ( )56در رابطه ( )54داریم:
W W
ξ ξ
W W
ξ ξ
-δ2
+δ1
 δ2
*+0.278λξ
2
2
2
2
* *T

()57

*

T

*T

T

V3  ke32  δ1

حال رابطه ( )58را میتوان به روابط زیر گسترش داد:
1 2
1
e3  2c k e32
2c
2c
T -1
WT W
W
β W
-δ1
 δ1 λ -1 β-1 
2
2
ξT ξ
ξTξ
-δ2
 δ 2 E
2
2E
ke32  2ck

()58
()59
()60

با اعمال نتایج حاصل در رابطه ( )58میتوان نوشت:
1 2
W β W
ξ ξ
W W
ξ ξ
e3 -δ1 λ -1 β-1 
-δ2 E
+δ1
 δ2
*+0.278λξ
2c
2
2E
2
2
* *T

()61

*

بدیهی است که:
()126

*T

T

T -1

V3  -2c k
-
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()62



=min 2c k,δ1 λ -1 β-1  ,δ2 E
-

 1
W Tβ-1 W ξ T ξ 
*W*T W
*ξ*T ξ
V3    e32 +
+
+δ2
*+0.278λξ
  δ1
2c
2
2E
2
2


V3  V3 +χ

()63

()64
از رابطه ( )63میتوان نتیجه گرفت که  V3کراندار است و با توجه به رابطههای ( )29( ،)20و ( )42میتوان نتیجه گرفت که
خطای کنترل در ناحیه محدود باقیخواهند ماند .از اینرو به پایداری کراندار یکنواخت سیستم حلقه بسته پیشنهادی در حضور
اشباع عملگر تضمین میگردد.

 -5نتایج شبیهسازی
با توجه به آن که هدف اصلی این مقاله به چالش کشیدن کنترلکننده در حضور محدودیت در عملگر بوده و با توجه به آنکه
در پژوهشهای پیشین مقالهای که بهصورت خاص موضوع محدودیت روی عملگر را بررسی کرده باشد ،موجود نبود ،تصمیم بر
آن گرفته شد که در این بخش شبیهسازی یکبار با حضور و یکبار بدون حضور محدودیت در عملگر پیادهسازی شود .در
حالتی که محدودیت در عملگر وجود ندارد ،بخشهای مربوط به شبکه عصبی از شبیهسازی حذف گردیده تا صرفا رفتار
کنترلکننده پس-گام که روشی پرکاربرد در این حوزه است ،روشن گردد .اما در حالتی که اشباع در شبیهسازی وجود دارد،
بخش های مربوط به شبکه عصبی پیشنهاد شده در مقاله بدون تغییر در کنترلکننده ،وارد شبیهسازی شدهاند تا اثرهای آن بر
عملکرد پاسخ بررسی گردد .در این بخش پانکراس مصنوعی با درنظر گرفتن مقادیر عددی پارامترهای مدل مطابق مرجع []22
عبارتاند از:
p1  0.0001min 1 , p 2  0.019 min 1 , p3  0.000051mUL1 min 2

1
n  5.54 min

1
I b  7 mUL
G  70 mMOLL1
 b

همچنین ضرایب کنترلکننده تطبیقی با محدودیتهای مورد نظر و با سعی و خطا در جدول ( )1آمده است .در این شبیه-
سازی مقادیر اولیه متغیرهای حالت  x2 ،x1و  x3به ترتیب برابر  90میلی-گرم بر دسی-لیتر 0/0188 ،بر دقیقه و  7میلی-
یونیت بر لیتر در نظر گرفته شدهاند .همچنین با توجه به اینکه حجم مخازن پمپ تزریق انسولین با محدودیت مواجه هستند
از یک اشباع عملگر ورودی با محدوده  0تا  20میلی واحد بر دقیقه استفاده شده است .اغتشاش خارجی (وعده غذایی) وارد
شده به سیستم بهصورت تابع پلهای در زمان  450دقیقه با واحد میلیگرم بر دسیلیتر در نظر گرفته شده است .در این شبیه-
سازی از شبکه عصبی پایه شعایی با تعداد پنج نرون و تابع توزیع گوسی نرمال به عنوان تابعهای فعالسازی استفاده شده
است .شبکه های عصبی پایه شعایی دارای یک الیه ورودی ،یک الیه پنهان و یک الیه خروجی هستند و در این شبیهسازی
شبکه عصبی باساختار ذکر شده بهکار گرفته شده است .مطابق شکل ( )2میتوان دید که در صورت وجود اشباع در عملگر و
بهکارگیری روش کنترلی پیشنهادی ،سطح گلوکز خون در حض ور اغتشاش خارجی در زمان مناسب به حالت مطلوب خود
برمی گردد .البته با ورود اغتشاش خارجی در صورت وجود اشباع در عملگر میزان انحراف سطح گلوکز از سطح مطلوب بیشتر از
حالتی است که اشباع در عملگر وجود ندارد .با توجه به محدود بودن توانای کنترلکننده در حالت وجود اشباع ،این ضعف
عملکرد طبیعی بوده اما نکته قابل توجه این است.
Table (1): Parameters of the proposed controller

جدول ( :)1پارامترهای کنترلکننده پیشنهادی
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

3/2

E

0/01

β

10

Λ

1

δ1

0/25

K

0/5

δ2
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 سطح گلوکز خون با وجود و عدم وجود اشباع در عملگر:)2( شکل
Figure (2): The blood glucose with or without saturation in the actuator

 نرخ انسولین تزریق شده با وجود و عدم وجود اشباع در عملگر:)3( شکل
Figure (3): The injected insulin rate with or without saturation in the actuator

 خطای ردیابی با وجود و عدم وجود اشباع در عملگر:)4( شکل
Figure (4): The tracking error with or without saturation in the actuator

 بررسی عملکرد کنترلکننده در مقابله با اغتشاش بزرگ (مصرف دو برابری کربوهیدارت نسبت به حالت عادی) بر روی سطح:)5( شکل
گلوکز خون
Figure (5): Evaluation of controlling performance against large perturbation (twice the consumption of carbohydrates compared to normal)
on blood glucose level
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در شکل ( ) 3دُز انسولین تزریق شده در دو حالت وجود و عدم وجود عملگر نمایش داده شده استت .در ایتن شتکل بته ختوبی
مشاهده میگردد که در صورت عدم وجود عملگر در زمان اعمال اغتشاش نیاز بته اعمتال دُز منفتی و همچنتین دُز بتاالتر از دُز
مجاز وجود دارد که مورد اول غیرقابل اجرا و مورد دوم منجر به عوارض ذکر شده در بختش مقدمته بترای بیمتار متیگتردد .در
شکل ( )4نیز خطای ردیابی در دو حالت نمایش داده شده است .بهمنظور بررسی توانایی عملکرد کنترلکننده بتا وجتود اشتباع
در عملگر ،در شبیه سازی دیگری میزان وعده غذایی به دو برابر حالت عادی ختود افتزایش داده شتده استت .بتا فترض  5گترم
کربوهیدارت حالت عادی در استفاده از غذا ،در این شبیهسازی  10گرم کربوهیدرات به عنوان ورودی اغتشاش در نظتر گرفتته
شده است .در شکل ( )5مشاهده میگردد که کنترلکننده پیشنهادی در حضتور محتدودیت در دُز تزریقتی توانستته در زمتان
مناسب سطح گلوکز خون را به حالت نرمال بازگرداند.
 -6نتیجهگیری
سطح گلوکز خون بدن یکی از متغیرهای بسیار مهم در کی فیت زندگی و سالمت انسان است و این موضوع در مورد افرادی که
مبتال به دیابت هستند ،ضرورت بیشتری پیدا میکند .از اینرو ،در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای روی طراحی و کنترل
پانکراس مصنوعی صورت گرفته است .اما یکی از نکاتی که در این حوزه به آن کمتر پرداخته شده ،در نظر گرفتن محدودیت-
های تزریق دُز انسولین در بیماران است .زیرا تزریق دُز منفی انسولین از سویی بیمعنا بوده و از سوی دیگر تزریق دُز باالی آن
میتواند مشکالتی مانند هایپرگلیسمی را در بیماران بهوجود آورد .در این مقاله پس از انتخاب مدل برگمن و در نظر گرفتن
وجود اشباع نامتقارن در عملگر ،از روش کنترل گام به عقب و تلفیق آن با روش تطبیقی برای بهبود عملکرد کنترلکننده و
تضمین پایداری حلقه بسته استفاده گردید و نتایج شبیهسازی توانایی روش پیشنهادی در برابر اغتشاش خارجی و همزمان
حفظ سیگنال کنترل در ناحیه مجاز را نشان داد.
سپاسگزاری
این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسیارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد استخراج شده است .نویسندگان بر ختود الزم
می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد استالمی و داوران محتترم کته متا را در انجتام و
ارتقای کیفی این مقاله یاری نمودهاند ،اعالم نمایند.
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