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Abstract
The patients with Type 1 diabetes need strict blood glucose level control because the body’s production
and use of insulin are impaired and hence this increases the blood glucose level. In this paper, a
fractional order sliding mode control and an adaptive fractional order sliding mode control are
proposed to regulate the blood glucose in the presence of the parameter variations and meal
disturbance. The Bergman minimal model is used to design the proposed controllers. The proposed
controllers are appropriate for making the insulin delivery pumps in closed loop control of diabetes.
The proposed controllers attenuate the effect of chattering. The fractional adaptive sliding mode
control makes the controller immune to disturbance and uncertainties and the fractional calculus
provides robustness performance. Finally the results are compared with some other methods such as
backstepping sliding mode control and fractional order sliding mode control methods. Simulation
results show that the proposed controllers are able to reject both uncertainties and disturbance with a
chattering free control law.
Key words: Blood glucose regulation, Bergman minimal model, Fractional calculus, sliding mode control,
Lyapunov stability Theorem, Adaptive control

*

Corresponding author

Address: Department of Electrical Engineering, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran, 65155
Tel: +98-81-38411523
Fax: +98-81-38411523
E-mail: delavari@hut.ac.ir

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی
دوره  ،8شماره  ،5زمستان 382-338 ،1385
شناسه دیجیتال10.22041/ijbme.2017.45503.1137 :

تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی
نوع 1
حمید حیدرینژاد ،1هادی

دالوری*2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه صنعتی همدان ،همدان
8استادیار ،گروه کنترل ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی همدان ،همدان
تاریخ ثبت در سامانه ،1384/5/82 :بازنگری ،1384/2/12 :پذیرش قطعی1384/11/82 :
_______________________________________________________________________________________

چکیده
بیماران دیابت نوع  1نیاز به کنترل پیوسته و دقیق گلوکز خون دارند زیرا تولید و مصرف انسولین در بدن آنها دچار اختالل شده و در
نتیجه سطح گلوکز خون افزایش می یابد .در این مقاله کنترل کننده های مدلغزشی مرتبه کسری و مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی
برای پایداری مقاوم سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع  1در حضور اغتشاشات متعدد و نامعینی های پارامتری پیشنهاد شده
است .کنترل کننده های پیشنهادی بر اساس مدل مینیمال برگمن طراحی شده اند .ساختار کنترل کننده پیشنهادی برای ساخت
پمپ های تزریق انسولین در کنترل حلقه بسته دیابت مناسب است و همچنین اثر چترینگ را حذف می کند .کنترل کننده مدلغزشی
تطبیقی ،کنترل کنند ه را در مقابل اغتشاشات و نامعینی ها حفاظت می کند و حسابان مرتبه کسری عملکرد مقاوم را فراهم می نماید.
در نهایت نتایج با برخی روشهای دیگر از جمله کنترل کننده های مدلغزشی پسگام ،مدلغزشی پسگام مرتبه کسری و نوعی دیگر از
کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی مقایسه می شود .شبیه سازی ها نشان می دهد که کنترل کننده پیشنهادی در حذف
نامعینی ها و اغتشاشات موفق بوده و سیگنال کنترل با حذف چترینگ همراه است.
کلیدواژهها :تنظیم گلوکز خون ،مدل مینیمال برگمن ،حسابان مرتبه کسری ،کنترل مدلغزشی  ،تئوری پایداری لیاپانوف تعمیم یافته ،کنترل
تطبیقی
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 -1مقدمه
عدم توانایی بدن در تنظیم سطح گلوکز خون را دیابت می
نامند .با توجه به سرعت گسترش آن تخمین زده شده است
که در سال  8232تعداد بیماران دیابتی به حدود  522میلیون
نفر برسد] ، [1در دیابت نوع  1پانکراس شخص بیمار به طور
کلی توانایی ترشح انسولین خود را از دست داده و میانگین
سطح گلوکز خون بیمار افزایش می یابد ،دیابت نوع  1به
دیابت وابسته به انسولین مشهور است زیرا تنها راه درمان آن
تزریق روزانه چند نوبت انسولین می باشد .تزریق غیر
اتوماتیک (حلقه باز) انسولین معایب بسیاری را به دنبال دارد
به طوری که شخص بیمار را محدود ساخته و کیفیت زندگی
او را کاهش می دهد و عالوه بر آن مخاطرات بیماری را برای
شخص بیمار دو چندان می نماید زیرا شخص بیمار اطالع
دقیقی از دوز ،زمان و میزان تزریق انسولین ندارد .تزریق
اتوماتیک انسولین (حلقه بسته) میتواند مشکالت و محدودیت
های بیمار را کاهش دهد و سطح رفاه بیمار را افزایش دهد و
او را به زندگی روزمره باز گرداند .سنسورهای اندازه گیری
سطح گلوکز خون و پمپ های تزریق زیر پوستی انسولین
ابتدایی ترین ابزار در جهت تحقق تزریق اتوماتیک انسولین
می باشد به عالوه نیاز به یک الگوریتم در جهت تعیین
اتوماتیک میزان و دوز تزریق انسولین می باشد که مهمترین
بخش تزریق اتوماتیک انسولین است .تاکنون تالش های
زیادی در جهت کنترل حلقه بسته سطح گلوکز خون انجام
شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.
روش های کنترل حلقه بسته جهت تنظیم گلوکز خون
بیماران دیابتی نوع  1عمدتا بر اساس روش های بر پایه مدل و
روشهای بر پایه داده های تجربی صورت می پذیرد .روشهای
بر پایه داده های تجربی به شناسایی پارامترهای مدل از داده
های گلوکز -انسولین بیمار پرداخته و نتایج حاصل شده
عمدتا با اعمال کنترل کننده های  PIDبدست آمده است ].[2
در مقاله ] [3کنترل کننده تناسبی – انتگرال – مشتق
( )PIDمرتبه کسری برای کنترل گلوکز خون در بیماران
دیابتی و با استفاده از مدل مینمیال افزوده شده طراحی شده
است که مزیت اصلی آن نسبت به کنترل کننده [4] PID
عدم حساسیت نسبت به تغییرات پارامترها می باشد و عدم
اثبات پایداری کنترل کننده از نقاط ضعف آن می باشد .یک
روش جدید برای تنظیم گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع 1
استفاده از کنترل کننده فازی بر اساس استنتاج تاکاگی –

388

سوگنو  -کانگ 1برای مدل گلوکز – انسولین
طراحی شده است از مزایای این روش یادگیری برخط کنترل
کننده برای مقابله با اغتشاش بدون نیاز اطالعات فراوان در
مورد اغتشاش انجام می گیرد ] .[1کنترل کننده مدل پیش
بین خطی و غیر خطی در ] [5ارائه شده که برای مدل گلوکز
– انسولین پارکر 3طراحی شده است ،کنترل کننده های مدل
پیش بین توانایی عملکرد مناسب در حضور تاخیر های بزرگ
را داشته و می توان قیود موجود در حالت های سیستم گلوکز
 انسولین را در کنترل کننده اعمال نمود اما کنترل کنندهمدل پیش بین معایبی نیز به همراه دارند که از جمله آنها می
توان به ،نیاز تخمین حالت ها ،نیاز به اطالعات زیاد جهت
پیش بینی و نیاز به خطی سازی مدل برای طراحی کنترل
کننده اشاره نمود ] .[5روش کنترل بهینه غیر خطی با
استفاده از فیدبک هوشمند شبکه های عصبی در ] [6ارائه
شده است این روش با استفاده از مدل مینیمال برگمن
طراحی و شبیه سازی شده است از مزایای این روش مقاومت
در مقابل شرایط اولیه مختلف و مقابله با نامعینی پارامتری می
توان اشاره نمود ] .[6ترکیب روش های کنترل فازی با روش
های پیش بین با استفاده از شبکه عصبی برای کنترل
هوشمند گلوکز خون در بیماران دیابتی در مقاله ] [7پیشنهاد
شده است ،عدم نیاز به هیچ گونه اطالعاتی از بیمار برای
تنظیم کنترل کننده و تخمین انسولین در خون ( )IOB5در
جهت جلوگیری از کمبود گلوکز خون از مزایای مهم این روش
به شمار می رود اما از معایب عمده این روش عدم اثبات
پایداری می باشد ] .[7روشهای خطی سازی فیدبک و کنترل
مقاوم ∞𝐻 ] [8با هدف کنترل گلوکز خون با وجود
اغتشاشات خارجی برای مدل مرتبه کسری مینیمال برگمن
طراحی شده است مدل مرتبه کسری برگمن تا کنون اعتبار
سنجی مناسبی نشده است ] .[8کنترل کننده  PDترکیبی
تطبیقی برای تنظیم گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع 1
برای دوره پس از مصرف غذا طراحی شده است مزیت این
روش در سادگی پیاده سازی و محاسبه انسولین موجود در
بدن برای جلوگیری از کمبود گلوکز خون می باشد]. [9کنترل
مد لغزشی یک روش قدرتمند است که برای کنترل سیستم

سورنسن8

)Takagi–Sugeno–Kang (TSK
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3
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ها با وجود اغتشاشات بزرگ و نامعینی های پارامتری پیشنهاد
شده است ،در ] [10و ] [11روش کنترل مدلغزشی مرتبه باال
 1برای تنظیم گلوکز خون استفاده شده است که از مزیای آن
مقاومت روش در مقابل اغتشاشات بزرگ و نامعینی های
پارامتری می باشد بعالوه اثبات پایداری این روش ها نیز انجام
شده است .در ] [12کنترل مدلغزشی مرتبه باال فازی تطبیقی
استفاده شده است که سبب افزایش مقاومت روش گردیده
است] . [12در ] [13کنترل مد لغزشی مرتبه کسری
تطبیقی برای سیستم گلوکز انسولین طراحی شده است که در
مقابل اغتشاشات عملکرد مقاومی دارد و در ] [14روش
کنترلی پیشنهادی مبتنی برروش پسگام برای سیستم گلوکز
انسولین طراحی شده که اثبات پایداری این روش با استفاده از
روش نوین تئوری پایداری لیاپانوف تعمیم یافته صورت گرفته
و عملکرد خوبی در برابر اغتشاشات دارد .در قسمت بحث و
نتیجه گیری مشخصاً به تفاوتها و مزایای مقاله حاضر با مراجع
] [14], [13پرداخته می شود.
با توجه به ماهیت تاخیردار بودن سیستم گلوکز – انسولین
روش تطبیقی مدل مرجع و پیش بین اسمیت اصالح شده
] [15برای تنظیم سطح گلوکز خون ارائه شده است مزیت این
روش استفاده از سیموالتور  GIMمی باشدکه شبیه ساز مدل
هوورکا 8می باشد ،اما به دلیل مشکالتی مانند غیر خطی و
متغیر با زمان بودن مدل ها ،مشکالت موجود در شناسایی
پارامترهای مدل ،نامعینی های پارامتری و ساختاری،
اغتشاشات بزرگ ،نویز و تاخیرهای موجود در سیستم ،تاکنون
امکان تجاری سازی این روش وجود نداشته است.
روش کنترل مدلغزشی یک روش مقاوم در برابر اغتشاشات،
نامعینی های پارامتری و ساختاری می باشد و برای افزایش
مقاومت روش مدلغزشی می توان کنترل کننده های مدلغزشی
مرتبه کسری)  (FOSMC 3را مدنظر قرار داد .کنترل کننده
های مرتبه کسری مزایای فراوانی نسبت به کنترل کننده های
مرتبه صحیح هم تراز خود دارند که مقاوم بودن و افزایش
پارامترهای تنظیم کنترل کننده از جمله آنهاست.
مدل های دینامیکی زیادی تاکنون برای بیماری دیابت نوع 1
ارائه شده است ،که برخی از مدل های تنها جهت شبیه سازی
بیماری دیابت نوع  1ارائه شده اند و برخی دیگر از مدل جهت

طراحی کنترل کننده ابداع شده اند ،از جمله مدل بیماری
دیابت نوع  1جهت طراحی کنترل کننده می توان به مدل
مینیمال برگمن ،5مدل داالمن ،4مدل هوورکا و مدل
سورنسن 6اشاره کرد .مدل مینیمال برگمن مزایا و اعتبار به
مراتب بهتری نسبت به مدل های دیگر دارد که با درجه کمتر
توانسته مدل سازی بهتری از بیماری دیابت نوع  1را ارائه دهد
] [17] [16اعتبار این مدل براساس معیار های  IVGTT2و
 OGTT2در آزمایشگاه های  Vivoو  silicoمورد بررسی
قرار گرفته است] . [17] [16مزیت اصلی این مدل در توانایی
تخمین پارامترهای فیزیولوژیکی است به طوری که با حداقل
اطالعات کلینیکی (غلظت گلوکز خون و پالسمای انسولین
خون بیمار) شناسایی و تخمین پارامترها انجام می گیرد .در
][16و] [17مدل های بیان شده در فوق تحلیل و بررسی شده
اند .روش های مختلفی جهت تشخیص بیماری دیابت نوع 1
وجود دارد که از جمله آنها می توان به اندازه گیری دوره ای
گلوکز خون اشاره کرد که سخت و زمان بر می باشد که برای
حل مشکالت این روش می توان از روش مدلسازی در جهت
تشخیص بیماری دیابت نوع  1استفاده نمود که جزئیات آن در
] [18ذکر شده است .از نوآوری های انجام شده در این مقاله
می توان به موارد زیر اشاره نمود:








ارائه یک سطح لغزش مرتبه کسری جدید
مقاوم بودن کنترل کننده پیشنهادی در برابر اغتشاشات و
نامعینی های پارامتری
محاسبه قوانین تطبیق مرتبه کسری
عدم محدودیت در دانستن حد باالی اغتشاشات در کنترل
کننده مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی
اثبات پایداری کنترلکنندههای پیشنهادی بااستفاده از
تعمیم جدید تئوری لیاپانوف برای سیستمهای مرتبه
کسری
در نظر گرفتن دینامیک پمپ تزریق انسولین زیر پوستی

اثبات پایداری از مهمترین بخش های طراحی یک کنترل
کننده برای فرآیند تنطیم گلوکز خون بیماران دیابتی است و

Bergman mimimal model

4

Dalla man

5

High order sliding mode control

1

Sorensen

6

Hovorka

2

7Intravenous

Fractional order sliding mode control

3

Glucose Tolerance Test

Oral Glucose Tolerance Test

8
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با وجود آن تضمین خواهد شد که کنترل کننده پیشنهادی
برای بیماران آسیبی به دنبال نخواهد داشت ،اثبات پایداری
کنترل کننده پیشنهادی با بهره گیری از تئوری جدید
لیاپانوف تعمیم یافته برای سیستم مرتبه کسری انجام شده
است.

 -2مواد و روشها
مدل دینامیکی مورد استفاده برای طراحی کنترل کننده و
شبیه سازی های مورد نظر می بایست مدلی مناسب و دارای
اعتبار کافی در آزمایشگاه های بزرگ دنیا باشد ،به همین دلیل
از مدل مینیمال برگمن استفاده شده است .طراحی کنترل
کننده مقاوم غیر خطی با استفاده از تئوری های مدلغزشی،
حسابان مرتبه کسری ،قضایای پایداری لیاپانوف و مدلغزشی
مرتبه کسری انجام شده است.

محاسبات مرتبه کسری نقش بسیار مهمی در زمینه های
گوناگون علمی دارد ،به خصوص در دهه اخیر کاربرد کنترل
مرتبه کسری در مهندسی کنترل به عنوان یک موضوع مهم
در عرصه تحقیقات بین المللی مطرح شده است ] .[19اخیرا
دانشمندان نشان داده اند که معادالت مرتبه کسری قادرند
پدیده های گوناگون را مناسب تر از مرتبه صحیح آن مدل
کنند ] .[19پرکاربردترین و مهمترین تعاریف برای مشتق و
انتگرال مرتبه کسری عبارت است از گرانوالد -لتنیکوف،1
ریمان – لییویل 8و کاپوتو 3می باشد ] ،[20در طراحی کنترل
کننده مدلغزشی مرتبه کسری از مشتق و انتگرال مرتبه
کسری با تعریف کاپوتو استفاده شده است ].[20
تعریف  : 1رابطه ( )8تعریف مشتق مرتبه کسری کاپوتو را
نشان می دهد ])𝑚 − 1 < 𝛼 < 𝑚 ∈ 𝑍( :[20
𝑡

 -1-2مدل مینیمال برگمن
مدل برگمن یک مدل غیر خطی است که رابطه بین گلوکز –
انسولین را تشریح می نماید و از دیدگاه معیار  IVGTTنیز
دارای ارزش و اعتبار است ،این مدل در ابتدا توسط گروه
آکرمن ابداع شد] . [17مزیت عمده این مدل ،سادگی ساختار،
توانایی تخمین پارامترهای فیزیولوژیکی مدل با استفاده از
گلوکز خون و انسولین پالسما که این داده ها با استفاده از
اطالعات کیلینیکی به دست می آید .اصالحات زیادی بر روی
مدل اصلی انجام شد که از جمله مهمترین آنها می توان به
اضافه شدن تزریق انسولین زیر پوستی برای کنترل سطح
گلوکز خون در مدل مینیمال برگمن اشاره نمود .معادالت
مدل مینیمال برگمن در ( )1ارائه شده است ]:[17

() 1

 -2-2حسابان مرتبه کسری

𝑏𝐺 𝐵̇1 (𝑡) = −(𝑝1 + 𝐵2 (𝑡))𝐵1 (𝑡) + 𝑝1
)𝑡(𝐷 +
̇
)𝑡(
)𝑡(
𝐵2
= −𝑝2 𝐵2
) 𝑏𝐼 + 𝑝3 (𝐵3 (𝑡) −
) 𝑏𝐼 𝐵̇3 (𝑡) = −𝑛(𝐵3 (𝑡) −
)𝑡(𝑢 +𝛾𝑡[𝐵1 (𝑡) − ℎ]+ +
)𝑡( 𝐵2

که )𝑡(  𝐵1نشان دهنده میزان غلظت گلوکز خون و
نشان دهنده تاثیر انسولین بر روی گلوکز می باشد و )𝑡( 𝐵3
غلظت انسولین خون می باشد .یکی از دالیلی که باعث
موفقیت مدل مینیمال در کاربرد های کیلینیکی شده است
توانایی شناسایی پارامترهای سیستم می باشد 𝑢(𝑡) .سیگنال
کنترل می باشد که انسولین خارجی را به سیستم اعمال
میکند .پارامترهای مدل مینیمال برگمن در ] [16آمده است.

() 8

1
=
𝜏𝑑)𝜏( )𝑚( 𝑥 ∫(𝑡 − 𝜏)𝑚−𝛼−1
)𝛼 𝛤(𝑚 −

𝛼 𝑐
)𝑡(𝑥 𝑡𝐷0

0

که )𝑡(𝑥 𝛼𝑡𝐷𝑐 0مشتق مرتبه  αتابع )𝑡(𝑥 با تعریف کاپوتو در
بازه زمانی صفر تا  tرا نشان می دهد ].[20
تعریف  : 8انتگرال مرتبه کسری به صورت ( )3بیان میگردد:
𝑡

1
=
𝜏𝑑)𝜏(𝑥 ∫(𝑡 − 𝜏)𝛼−1
)𝛼(𝛤

() 3

𝛼−
𝑡𝐷0,
)𝑡(𝑥

0

تعریف  : 3برخی از خواص مهم تعریف حسابان مرتبه کسری
کاپوتو که در ادامه از آن استفاده خواهد شد ،به شرح زیر
است ]:[21
for m=1

() 5
() 4
()6

)𝑘( 𝑘 𝑡
)𝑥 (0
!𝑘
𝑁∈ 𝑛

)𝑡(𝑥 = )𝑡(𝑥

𝛼𝑐 𝛼 −
𝑡0𝐷𝑡 𝐷0,

𝑚−1
𝛼 𝑐 𝛼−
𝑡𝐷0,
∑ 0𝐷𝑡 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) −
𝑘=0

)𝑡(𝑥 𝑛𝑥(𝑡) = 0𝑐𝐷𝑡𝛼+

𝑛 𝑐 𝛼 𝑐
𝑡𝐷0𝐷𝑡 0

𝑚−1

((0) )2

)𝑘( 𝛼−𝑘−1

𝑥

𝛼

𝑠 ∑ 𝑥(𝑡)} = 𝑠 𝑋(𝑠) −

𝛼𝑡𝐷𝑐𝐿{ 0

𝑘=0

Grunwald–Letnikov

1

Riemann–Liouville

2

Caputo

3
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در اثبات پایداری سیستم گلوکز – انسولین با کنترل کننده
های پیشنهادی به دلیل استفاده از سطح لغزش مرتبه کسری
امکان استفاده از قضیای عمومی لیاپانوف برای اثبات پایداری
سیستم تحت کنترل کننده های پیشنهادی وجود ندارد به
همین دلیل از روش جدیدی که برای اثبات پایداری سیستم
های مرتبه کسری در مراجع ] [23] ،[22و ] [24ارائه شده
است ،استفاده خواهد شد .در مقاالت مذکور قوانین پایداری
لیاپانوف برای سیستم های مرتبه صحیح تعمیم داده شده و
در نتیجه می توان از نتایج این مقاالت برای اثبات پایداری
سیستم های مرتبه کسری ایده گرفت.

گیری از ( )8و جایگذاری آن در مشتق مرتبه کسری سطح
لغزش ( )12و اعمال خاصیت ( )4به صورت زیر در می آید:
() 3

= 𝑒⃛(𝑡) + 0𝑐𝐷𝑡𝛼 (𝜆1 𝑒̇ +𝜆2 𝑒) = 0

𝛼 𝑐
)𝑡(𝑆 𝑡𝐷0

با جایگذاری ( )2در ( ،)11به صورت زیر می توان سیگنال
کنترل را در معادالت ظاهر نمود:
)𝑡(𝑢)𝑡( 𝜑𝐵 (𝐵, 𝑡) − 𝑝3 𝐵1
() 5

)𝑒 = − 0𝑐𝐷𝑡𝛼 (𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2

سیگنال کنترل به صورت زیر استخراج خواهد شد:

 -3-2طراحی کنترل کننده مدلغزشی مرتبه
کسری
کنترل مدلغزشی یک روش مقاوم غیرخطی است ] [25که
ترکیب آن با حسابان مرتبه کسری می تواند خاصیت مقاوم
بودن روش را افزایش دهد به همین رو این روش مدنظر قرار
گرفته است ،برای طراحی کنترل کننده از مدل مینیمال
برگمن ( )1استفاده شده است رابطه استاندارد شده مدل
مینیمال برگمن جهت طراحی کنترل کننده پیشنهادی در
( )2آمده است که درجه نسبی مدل را نیز تعیین می کند:
() 2

)(3
)𝑡(𝑢)𝑡( 𝐵1 (𝑡) = 𝜑𝐵 (𝐵, 𝑡) − 𝑝3 𝐵1

عبارت )𝑡  𝜑𝐵 (𝐵,تابعی غیرخطی است که جزئیات آن در
] [10بیان شده است .هدف طراحی کنترل کننده مدلغزشی
مرتبه کسری برای مدل مینیمال برگمن ،تنظیم سطح گلوکز
خون بیمار بر روی سطح گلوکز خون مطلوب (سطح مرجع)
تحت اغتشاشات بزرگ و نامعینی های پارامتری و ساختاری
می باشد .خطای سیستم به صورت زیر تعریف می شود:
() 1

𝑑𝐺 𝑒(𝑡) = 𝐵1 (𝑡) −

𝑑𝐺 مقدار مطلوب سطح گلوکز خون بیمار ،یک سطح لغزش
مرتبه کسری جدید به صورت ( )12پیشنهاد می شود :
() 8

𝑒 𝑆(𝑡) = 0𝑐𝐷𝑡−𝛼 𝑒⃛(𝑡) + 𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2

از ( )12مشتق مرتبه کسری 𝛼𝑡𝐷𝑐 0را بر اساس خاصیت ()5
گرفته وبا قرار دادن  0𝑐𝐷𝑡𝛼 𝑆(𝑡) = 0و با سه مرتبه مشتق

() 4

)𝑡 𝜑 (𝐵,
𝐵𝛼 𝑐 (
)
)𝑒 + 0𝐷𝑡 (𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2

−1

))𝑡( 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) = (𝑝3 𝐵1

به منظور مقابله با اغتشاشات و نگه داشتن حالت ها بر روی
سطح لغزش ) u𝑠𝑤 (tبه صورت ( )15پیشنهاد می شود:
()6

−1

))𝑆(𝑢𝑠𝑤 (𝑡) = (𝑝3 𝐵1 (𝑡)) (𝑘1 𝑆 + 𝑘2 𝑡𝑎𝑛ℎ

سیگنال کنترل کل ( )14که به سیستم گلوکز  -انسولین
اعمال می گردد مجموع ( )13و ( )15می باشد:
() 2

)𝑡( 𝑤𝑠𝑢 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) +

با توجه به بکارگیری مشتقات مرتبه کسری در طراحی کنترل
کننده پیشنهادی و استفاده از سطح لغزش مرتبه کسری در
( ،)12تحلیل پایداری سیستم حلقهبسته پیشنهادی با استفاده
از تئوریهای جدید توسعهیافته پایداری لیاپانوف انجام
میشود .ازاینرو در اثبات تئوری  ،1از قضایای جدید توسعه
یافته پایداری لیاپانوف برای سیستمهای مرتبه کسری که در
مراجع ] [24] [23] [22ارائه شده ،استفاده خواهد شد که در
آنها به تفصیل پیرامون این تئوریها و لمها بحث شده است.
تئوری  : 1سیستم گلوکز – انسولین با مدل مینیمال برگمن
( )1تحت کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری ( قانون
کنترل ( )14اعمال شده به سیستم مذکور) پایدار مجانبی
خواهد شد.
اثبات  :به منظور اثبات پایداری با استفاده از تئوری پایداری
لیاپانوف ،یک تابع لیاپانوف معین مثبت و پیوسته به صورت
زیر در نظر بگیرید:
() 2

1
𝑉 = 𝑆2
2
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اثبات پایداری سیستم با استفاده از تئوری جدید لیاپانوف
تعمیم یافته برای سیستم های مرتبه کسری به صورت زیر
پیشنهاد می شود .از رابطه ( )16مشتق مرتبه کسری گرفته و
به صورت زیر بازنویسی می شود:
() 8

1𝑐 𝛼 2
𝑆 𝛼𝑡𝐷𝑐𝐷 𝑆 ≤ 𝑆 0
𝑡 20

=

𝑆 𝛼𝑡𝐷𝑐≤ 𝑆 0
))𝑒 = 𝑆(𝑒⃛(𝑡) + 0𝑐𝐷𝑡𝛼 (𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2
)(3
))𝑒 = 𝑆 (𝐵1 (𝑡) + 0𝑐𝐷𝑡𝛼 (𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2

)𝑡(𝑢)𝑡( = 𝑆(𝜑𝐵 (𝐵, 𝑡) − 𝑝3 𝐵1
))𝑒 + 0𝑐𝐷𝑡𝛼 (𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2

با جایگذاری قانون کنترل طراحی شده ( )14که بر مبنای
کنترل مدلغزشی مرتبه کسری محاسبه شده است در ( )12و
ساده سازی آن ،رابطه زیر حاصل خواهد شد:
)𝑆(≤ −𝑘1 𝑆 2 − 𝑘2 𝑆 𝑡𝑎𝑛ℎ

𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف تعمیم یافته برای اثبات
پایداری مجانبی سیستم گلوکز انسولین با مدل مذکور و
کنترل کننده پیشنهادی ،می بایست عبارت 𝑉 𝛼𝑡𝐷𝑐 0از منفی
یک تابع کالس  Kکوچکتر باشد .از آنجایی که در رابطه ()16
ضرایب  𝑘1و  𝑘2ثابت و مثبت می باشد و عبارت  𝑆 2نیز
همواره مثبت است و با توجه به اینکه عالمت عبارت
)𝑆( 𝑆 𝑡𝑎𝑛ℎنیز با استفاده ازنتایج موجود در ] [26همواره
مثبت است .در نتیجه
()18

≤ −𝑘1 |𝑆 2 | − 𝑘2 |𝑆 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑆)| ≤ 0

𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

لذا پایداری مجانبی سیستم گلوکز – انسولین با مدل
مینیمال برگمن ( )1تحت کنترل کننده مدلغزشی مرتبه
کسری پیشنهادی ،در تئوری  1به اثبات رسید .در ادامه در
تئوری  8اثبات پایداری خود سطح لغزش ارائه می شود.
تئوری  :2دینامیک سطح لغزش مرتبه کسری ( )12که اساس
طراحی کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری می باشد ،پایدار
مجانبی است و در نهایت به صفر همگرا خواهد شد.
اثبات :رابطه ( )12را مساوی صفر قرار داده و با استفاده از
تبدیل الپالس و قضیه مقدار نهایی اثبات می شود که سطح
لغزش پایدار بوده و به صفر همگرا خواهد شد .در نتیجه:
()13

)𝑠𝑞−1 𝑒(0)+𝑠𝑞−2 𝑒̇ (0
)
)+𝑠𝑞−3 𝑒̈ (0)+𝜆1 𝑒(0

()15
𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

()11

می توان رابطه ( )12را به صورت رابطه ( )81بازنویسی نمود
و با استفاده از قضایای موجود در تئوری الپالس می توان از
( )81تبدیل الپالس گرفت :

𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

با جایگذاری رابطه ( )11در ( )12داریم :

()12

با بهره گیری از خاصیت ( )2وبا در نظر گرفتن 𝛼 𝑞 = 3 −

(

𝑠𝑞 +𝜆1 +𝜆2

= )𝑠(𝐸

با اعمال قضیه مقدار نهایی به ( )88پایداری دینامیک سطح
لغزش اثبات خواهد شد:
()14

)𝒔(𝑬 𝒔 𝒎𝒊𝒍 = )∞(𝒆
𝟎→𝒔

)𝟎( ̇𝒆 𝟐𝒔𝒒−𝟏 𝒆(𝟎) + 𝒔𝒒−
𝟑( 𝒒−
)
)𝟎(𝒆 𝟏𝝀 +𝒔 𝒆̈ (𝟎) +
𝒔 𝒎𝒊𝒍 =
𝟎=
𝟎→𝒔
𝟐𝝀 𝒔𝒒 + 𝝀𝟏 +
[

]

بدین ترتیب در این مقاله اثبات شد که  𝑒(∞) = 0و در
نتیجه دینامیک سطح لغزش مرتبه کسری پایدار است.

-4-2طراحی کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری
تطبیقی
کنترل کننده های تطبیقی عملکرد خوبی در مقابل با نامعینی
ها در برخی سیستم ها از خود نشان می دهند] . [27در
بیماران دیابتی نوع  1مصرف مواد غذایی باعث افزایش سطح
گلوکز خون خواهد شد که در سیستم به اصطالح گلوکز –
انسولین این عمل به عنوان یک اغتشاش برای سیستم
محسوب می گردد در کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری
طراحی ها برای اغتشاشات با دامنه محدود انجام شده است اما
به دلیل اینکه در بیماران دیابتی نوع  1اغتشاشات نامشخص
بوده و حدباالی آن ها مشخص نیست ،لذا در ادامه طراحی
کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی
) (AFOSMC1برای مقابله با این مشکل ارائه میگردد.
مهمترین مزیت کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی
مقاومت در برابر اغتشاشات با دامنه نامشخص میباشد .بدین
منظور ضرایب  𝑘2و  ،𝑘1در قانون کنترل سوئیچینگ ()15
بصورت تطبیقی محاسبه خواهند شد.
لم  : 1قوانین تطبیق برای ضرایب سیگنال کنترل به صورت
زیر انتخاب شدهاند:
()16

)𝑆(𝑡𝑎𝑛ℎ

̂𝛼 𝑐
2
𝑆 0𝐷𝑡 𝑘1 = 𝛾1
̂𝛼 𝑐
𝑆 0𝐷𝑡 𝑘2 = 𝛾2

𝑞

𝑆(𝑡) = 0𝑐𝐷𝑡 𝑒(𝑡) + 𝜆1 𝑒̇ + 𝜆2 𝑒 = 0
fractional order sliding mode control

1Adaptive
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اثبات  :سطح لغزش در نظر گرفته شده برای این کنترل
کننده همان سطح لغزش رابطه ( )12می باشد و مانند بخش
 3-8با صفر قرار دادن مشتق 𝛼𝑡𝐷𝑐 0سطح لغزش𝑢𝑒𝑞 (𝑡) ،
محاسبه خواهد شد و تفاوت این روش با روش قبلی در این
است که ) u𝑠𝑤 (tبه صورت زیر در نظر گرفته شده است:
()12

))𝑆((𝑘̂2 𝑆 + 𝑘̂1 𝑡𝑎𝑛ℎ

()12

−1

))𝑡( 𝑢𝑠𝑤 (𝑡) = (𝑝3 𝐵1

)𝑡( 𝑤𝑠𝑢 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) +

که  𝑘̂1و  𝑘̂2ضرایب تطبیقی که با انتگرال گیری مرتبه
کسری از ( )85محاسبه می شود و )𝑡( 𝑞𝑒𝑢 از رابطه ) (13به
دست آمده است.
تئوری  :3سیستم گلوکز – انسولین با مدل مینیمال برگمن
تحت کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی با قوانین
کنترل ( )85پایدار مجانبی می باشد.
اثبات  :تابع لیاپانوف در جهت اثبات پایداری کنترل کننده
پیشنهادی به صورت زیر پیشنهاد می شود:
2
𝑘̃2

()18

1
𝛾2

2
𝑘̃1 +

1

1

𝛾1

2

𝑉 = 𝑆2 +

که  𝑘̃1 = 𝑘̂1 − 𝑘1و  𝑘̃2 = 𝑘̂2 − 𝑘2اختالف بین مقادیر
واقعی و تخمین زده شده می باشد .با مشتق گیری مرتبه
کسری ( 𝛼𝑡𝐷𝑐 ) 0از ( )82رابطه زیر بدست می آید:
1𝑐 𝛼 2 1 𝑐 𝛼 2 1 𝑐 𝛼 2
𝐷 𝑆 + 0𝐷𝑡 𝑘̃1 + 0𝐷𝑡 𝑘̃2
𝑡 20
𝛾1
𝛾2
()82
𝛼 𝑐 1
𝛼 𝑐 1
𝛼 𝑐
≤ 𝑆 0𝐷𝑡 𝑆 + 𝑘̃1 0𝐷𝑡 𝑘̂1 + 𝑘̃2 0𝐷𝑡 𝑘̂2
𝛾1
𝛾2
=

𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

با جایگذاری ( )11و ( )85در ( )82و ساده سازی رابطه
حاصل ،نتیجه زیر بدست می آید:
()81

≤ −𝑘1 𝑆 2 − 𝑘2 𝑆 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑆) ≤ 0

𝛼 𝑐
𝑉 𝑡𝐷0

رابطه ( )88مشابه ( )18بوده و با توجه مسائل مطرح شده در
تئوری  ،8رابطه ( )88که مشتق مرتبه کسری تابع لیاپانوف
است ،از منفی یک تابع کالس  Kکوچکتر بوده و در نتیجه
سیستم با استفاده از کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری
تطبیقی پایدار مجانبی می باشد.

-3یافته ها و بحث
کنترل کننده های پیشنهادی با استفاده از نرم افزار قدرتمند
 Matlabشبیه سازی شده اند که نتایج شبیه سازی های
کامپیوتری صحت ادعاهای بیان شده در تحلیل های تئوری
فوق را تایید می نماید .تزریق اتوماتیک انسولین با استفاده از
پمپ تزریق انجام می گیرد .در شبیه سازی ها به دلیل
نزدیکی هرچه بیشتر به شرایط واقعی رابطه دینامیکی پمپ
انسولین در نظر گرفته شده است ] . [28وعده های غذایی
برای فرآیند گلوکز -انسولین به عنوان یک اغتشاش شناخته
می شود رابطه اغتشاش وارد شده به سیستم در اثر یک وعده
غذایی به صورت یک تابع نمایی در نظر گرفته خواهد شد
] .[10مقادیر عددی پارامترها برای مدل مینیمال برگمن
برای هر بیمار دیابتی نوع  1متفاوت و مختلف است ،مقادیر
عددی پارامترهای استفاده شده در شبیه سازی ها به شرح
جدول ( )1می باشد .در نهایت پاسخ کنترل کننده های
پیشنهادی با کنترل کننده مدلغزشی پسگام () BSMC1
] ، [28کنترل کننده مدلغزشی پسگام مرتبه کسری
( ، [14])FOBSMC8نوع دیگری از کنترل کننده مدلغزشی
مرتبه کسری ( [13] )AFO-SMCمقایسه خواهد شد .اگر
چه اساس کنترل کننده ] [13با کنترل کننده طراحی شده
در مقاله حاضر مشابه بنظر می رسد به طوری که در هر دو
مقاله از تئوری کنترل مدلغزشی و حسابان مرتبه کسری
استفاده شده است اما مقاله حاضر تفاوت های فاحشی در
موارد زیر با ] [13دارد که در ادامه به طور مختصر به برخی از
این تفاوت ها در مباحث تئوری اشاره می شود:
 -1سطح لغزش ] [13مرتبه  8بوده و در آن از مشتق مرتبه
کسری استفاده شده است و در سطح لغزش ( )12در
مقاله حاضر مرتبه  3بوده و در آن از انتگرال مرتبه
کسری استفاده شده است.
 -8قانون کنترل معادل 3در ] [13با استفاده از روش معمول
و با اعمال قانون  𝑆̇(𝑡) = 0محاسبه شده است ،اما در
مقاله حاضر از روش نوینی که برای سیستم های مرتبه
کسری مناسب تر می باشد استفاده شده و با اعمال قانون
 0𝑐𝐷𝑡𝛼 𝑆(𝑡) = 0قانون کنترل معادل محاسبه گردیده
است.

Backstepping sliding mode control

1

Fractional order BSMC

2

Equivalent control law

3
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 -3قانون کنترل سوئیچینگ 1و قوانین تطبیق مقاله حاضر
با ] [13متفاوت است به نحوی که در مقاله حاضر
ضرایب تطبیقی کنترل کننده با حل معادالت مرتبه
کسری از ( )85محاسبه میشود اما در ] [13از روش
معمول استفاده شده است.
 -5با توجه به اهمیت موضوع استفاده از کنترل کننده
پیشنهادی در بیماران دیابتی نوع  ،1هرچه اثبات پایداری
سیستم حلقه بسته با کنترل کننده پیشنهادی از پشتوانه
تئوری قویتری برخوردار باشد ،استفاده از آن روش برای
بیماران دیابتی نوع  1از اطمینان بیشتری برخوردار
خواهد شد .لذا در اثبات پایداری مدل مینیمال برگمن با
فیدبک مدلغزشی مرتبه کسری در مقاله حاضر از روش
نوینی استفاده شده است که به استناد مقاالت ][22
] [23این روش در اثبات پایداری کنترل کننده
مدلغزشی مرتبه کسری از لحاظ تحلیلی دقیقتر و قوی
تر میباشد اما در ] [13از این روش استفاده نشده و از
روشهای کالسیک و معمولی استفاده شده است.
نتایج شبیه سازی در شکل های( )1تا ( )12ارائه شده است.
شکل ( )1غلظت گلوکز خون بیمار با پارامترهای تعیین شده
در جدول ( ) 1و تحت کنترل کننده های پیشنهادی را نشان
می دهد ،همان طور که در شکل ( )1مشخص است غلظت
گلوکز خون بیمار در تمامی کنترل کننده ها پایدار بوده و به
مقدار مطلوب 𝑑𝐺 همگرا می شوند ،کنترل کننده های طراحی
شده در این مقاله همگرایی سریعتر و ردیابی بهتری نسبت به
کنترل کننده های  FOBSMC ، BSMCو AFO-SMC
دارند .کنترل کننده  AFOSMCسریعترین همگرایی را
داشته و ردیابی بهتری نسبت به دیگر کنترل کننده های
شبیه سازی شده دارد .برای بررسی مقاومت کنترل کننده
های پیشنهادی در مقابل اغتشاش ،یک اغتشاش با دامنه
مناسب )𝑙𝑑 22(𝑚𝑔/در زمان  542دقیقه به سیستم اعمال
شده است که کنترل کننده های پیشنهادی در این مقاله
همگرایی سریعتری نسبت به دیگر کنترل کننده های شبیه
سازی شده دارند که این نشان دهنده مقاومت بهتر کنترل
کننده پیشنهادی در مقابل اغتشاشات خارجی می باشد.
شکل ( )8میزان انسولین تزریق شده برای بیمار دیابتی را
تحت کنترل کننده های مذکور نشان می دهد ،همان طور که
در شکل مشخص است مزیت کنترل کننده های پیشنهادی

Switching control law

1

در مدت زمان کمتری و با میانگین انسولین کمتری نسبت به
کنترل کننده های  FOBSMC ، BSMCو AFO-SMC
سطح گلوکز خون بیمار را کاهش میدهند ،در واقع تزریق
انسولین به وسیله کنترل کننده های طراحی شده در این
مقاله به صورت بهینه تری نسبت به کنترل کننده های مشابه
انجام می گیرد ،برای وضوح بیشتر در لحظه اعمال اغتشاش به
سیستم ،بزرگنمایی در شکل صورت گرفته است که در شرایط
اعمال اغتشاش کنترل کننده پیشنهادی با تزریق انسولین
کمتری اغتشاشات را دفع می نماید .شکل ( )3غلظت انسولین
پالسمای خون در بیمار را نشان می دهد که کنترل کننده
های پیشنهادی همگرایی سریعتری را نشان میدهند .شکل
( )5نشان دهنده غلظت انسولین خون بیمار می باشد که
همان طور که مشاهده می شود کنترل کننده های پیشنهادی
همگرایی سریع تری برای ردیابی 𝑏𝐼 دارند که یکی دیگر از
مزایای کنترل کننده های پیشنهادی می باشد.
برای اعمال کنترل کننده به بیمار ابتدا با استفاده از حسگر ها
و داده های کلینیکی مقدار پارامترهای بیمار تخمین زده
خواهد شد و کنترل کننده کار خود را با این پارامترها آغاز
خواهد کرد اما با گذر زمان و تغییر شرایط فیزیولوژیکی بیمار
امکان تغییر در مقادیر عددی پارامترهای مدل مینیمال
برگمن وجود دارد به همین منظور کنترل کننده می بایست
در مقابل این نامعینی پارامترها مقاومت داشته و تحت این
نامعینی نیز عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد .برای تحلیل و
بررسی رفتار کنترل کننده ها در مقابل نامعینی ،یک نامعینی
 +82درصدی در پارامترهای  𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3و 𝑛 در مدل
مینیمال ایجاد شده است ،و کنترل کننده ها با مقادیر
پارامتری بدون تغییر نسبت به جدول ( )1به مدل با نامعینی
پارامتری اعمال شده است ،که نتایج آن در شکل ( )4و ()6
آورده شده است .شکل ( )4غلظت گلوکز خون بیمار تحت
کنترل کننده های پیشنهادی و نامعینی پارامتری +82
درصدی را نشان میدهد همان طور که مشاهده می کنید
کنترل کننده های پیشنهادی  FOSMCو  AFOSMCدر
این شرایط نیز به طور مجانبی پایدار بوده و غلظت گلوکز
خون مطلوب )𝑙𝑑 22 (𝑚𝑔/را ردیابی نماید و این در حالی
است که کنترل کننده های  FOBSMC ، BSMCو AFO-
 SMCبا نرخ کند تری به سمت مقدار مطلوب همگرا شده و
ردیابی آنها نامناسب است .کنترل کننده های پیشنهادی با
اغتشاش اعمال شده در زمان مذکور و نامعینی  +82درصد نیز
به خوبی مقابله کرده و در این شرایط نیز همگرایی مناسبی
دارند.
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جدول ( -)1مقادیر عددی پارامترهای مدل مینیمال برگمن ][10
[11] ،و کنترل کننده های پیشنهادی
پارامترهای مدل مینیمال
برگمن

پارامترهای
AFOSMC

پارامترهای
FOSMC

2

)p1 (𝑚𝑖𝑛 −1

2/6

α

2/6

α

2/28

)p2 (𝑚𝑖𝑛 −1

8

a

8

a

3/4×1^-7

)p3 (𝑚𝑖𝑛 −1

2/234

𝑘1

3/2×10^-2

𝛾1

𝑛𝑖𝑚(n
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𝑘2
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𝛾2

2
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2/81

𝜆1

22
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A
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B
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شکل ( )1غلظت گلوکز خون بیمار در کنترل کننده های مختلف
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شکل ( )2انسولین تزریق شده توسط پمپ در کنترل کننده های
مختلف

FOSMC
AFOSMC
BSMC
AFO-SMC
FOBSMC

0.012
0.01
0.008
0.006

)B2(1/min

شکل ( )6میزان انسولین تزریقی توسط کنترل کننده های
شبیه سازی شده تحت نامعینی پارامتری  82درصدی و
اغتشاش را نشان میدهد ،همان طور که مشاهده می نمایید
کنترل کنندههای پیشنهادی کمترین دامنه لحظه ای تزریق
انسولین داشته و کنترل کننده  BSMCتزریقی طوالنی مدت
را دارد که میزان انسولین تزریق شده در مجموع مدت زمان
شبیه سازی در این کنترل کننده بسیار بیشتر از کنترل کننده
های پیشنهادی می باشد .کنترل کننده  AFO-SMCدامنه
لحظه ای تزریق انسولین باالیی در لحظات اولیه شبیه سازی و
لحظه اعمال اغتشاش به سیستم را دارد.

0.014
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)time(min
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شکل ( )3تغییرات حالت )𝑡( 𝐵2در کنترل کننده های مختلف

برای بررسی بیشتر رفتار کنترل کننده های پیشنهادی در
مقابل نامعینی پارامتری ،یک نامعینی  -82درصدی را در
پارامترهای مذکور ایجاد کرده و رفتار مدل مینمیال برگمن
تحت کنترل کننده های پیشنهادی و نامعینی مذکور مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .شکل( )2غلطت گلوکز خون بیمار
با نامعینی  -82درصد تحت کنترل کننده های مذکور را نشان
می دهد ،در نمودار های تمامی کنترل کننده های شبیه
سازی شده مقداری انحراف در ردیابی سطح مطلوب گلوکز
خون به وجود آمده است و این ردیابی نامناسب برای کنترل
کننده های  FOSMCو  FOBSMC ، BSMCو AFO-
 SMCهم قبل از اعمال اغتشاش و هم بعد از اعمال اغشاش
رخ داده است اما در کنترل کننده  AFOSMCپس از اعمال
اغتشاش کنترل کننده با تطبیق پارامترها توانسته است
ردیابی قابل قبولی را تحت نامعینی و اغتشاش ایجاد کند که
مزیت مناسبی به شمار میرود .میزان انسولین تزریقی توسط
پمپ برای کنترل کننده شبیه سازی شده تحت نامعینی -82
درصد و اغتشاش در شکل ( )2نشان داده شده است که همان
طور که در تئوری های  8و  5به اثبات رسید که مدل
مینیمال برگمن با اعمال قوانین کنترل ( )14و ( )86پایدار
مجانبی بوده است و در شبیه سازی های عددی نیز این امر به
مراتب مشاهده شده است که سطح غلظت گلوکز خون در
تمامی حالت ها (وجود اغتشاش و نامعینی پارامترها) پایدار
مجانبی بوده و مقادیر مطلوب همگرا شده است ،در هیچ یک
از نمودار ها عالمتی از چترینگ وجود نداشت که علت آن
استفاده از توابع هموار ( )tanhدر قوانین کنترل می باشد.
شکل( )8نحوه همگرایی پارامترهای تطبیقی برای کنترل
کننده  AFOSMCرا نشان میدهد .برای مقایسه عملکرد
مقاوم کنترل کننده ها ،معیاری به صورت تابع هزینه زیر
استفاده شده است:
()88

𝑡𝑑 |)𝑡( 𝑑𝑣 ∆𝑒 = ∫|𝐵1 (𝑡) − 𝐵1
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که )𝑡( 𝑑𝑣  𝐵1همان )𝑡(  𝐵1بعد از اعمال نامعینی پارامتری
میباشد نتایج عملکرد کنترل کننده ها در جدول ( )8نمایش
داده شده ،بر اساس آن کنترل کننده  AFOSMCعملکرد
مفاوم ،مناسبتری در مقابل نامعینی پارامتری داشته و خطای
ردیابی کمتری را نیز دارد .به طور خالصه ترکیب کنترل
مدلغزشی با محاسبات مرتبه کسری و استفاده از قوانین
تطبیقی سبب افزایش مقاومت روش در مقابل دفع اغتشاش
با حد باالی نامحدود و نامعینی پارامتری شده است.

شکل ( )8قوانین تطبیق در کنترل کننده AFOSMC

طراحی شده در بخش  5-8را نشان می دهد و شکل ()12
قوانین تطبیق در کنترل کننده  AFO-SMCکه در ][13
ارائه شده است را نشان می دهد .با توجه به دو شکل مذکور
مشهود
جدول ( .)2نتایج عملکرد کنترل کننده ها بر اساس معیار ()32
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است که در کنترل کننده  AFOSMCقوانین تطبیق تنها در
زمان های مورد نیاز واکنش نشان می دهد به نحوی که در
زمان اولیه به دلیل اینکه بیمار در شرایط ازدیاد گلوکز خون
قرار گرفته قوانین تطبیق واکنش نشان داده و سبب کاهش
گلوکز خون شده اند و سپس از آن دوباره به محدوده صفر
همگرا شده اند و در زمان اعمال اغتشاش نیز به هین منوال
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شکل ( )6انسولین تزریق شده توسط پمپ در کنترل کننده های
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کنترل کننده  FOBSMC ، BSMCو  AFO-SMCمقایسه
شد ،که پاسخ های مناسبی از خود ارائه داد .این روش برای
مقابله با اغتشاشات محدود و معین مناسب است و در صورتی
که حدود اغتشاشات مشخص نباشد ،پاسخ درخوری را نخواهد
داشت به همین دلیل از کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری
تطبیقی برای حل این مشکل استفاده گردید که این روش
توانست در مدت زمان کمتر و با تزریق انسولین مناسب نسبت
به کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری عمل کند و پاسخ
های بهتری ارائه دهد و هیچ عالئمی از چترینگ در سیگنال
کنترل در نمودارها وجود نداشت .در روش پیشنهادی حالت
هایپوگلیسمی در هیچ زمانی رخ نمی دهد که از نقاط قوت
این روش است .در شبیه سازی ها دینامیک پمپ تزریق
انسولین نیز در نظر گرفته شده است که به شرایط واقعی
نزدیکتر باشد.
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شکل ( )11تغییرات بهره تطبیقی در کنترل کننده AFO-SMC
][13

عمل کرده اند اما در کنترل کننده  AFO-SMCقوانین
تطبیق از صفر به آرامی شروع با افزایش پیدا کرده اند و در
زمانی که سطح گلوکز خون به مقدار مطلوب رسیده است
مقدار قوانین تطبیق ثابت می شود ،اما با اعمال اغتشاش
دوباره مقدار قوانین تطبیق افزایش می یابد ،با توجه با اینکه
هر بیمار به طور معمول روزانه با چندین اغتشاش (مصرف
مواد غذایی) مواجه است در این صورت قوانین تطبیق کنترل
کننده  AFO-SMCبه شدت افزایش می یابد که ممکن است
در مواردی باعث ناپایداری در سطح گلوکز خون بیمار شود.
نتایج شبیه سازی های عددی نشان داد که روش ارائه شده در
مقاله حاضر پاسخ های مناسب تری نسبت به ] [13دارد.
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در این مقاله طراحی کنترل کننده مدلغزشی مرتبه کسری
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