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Kivonat
Azon orvosi rendszerek esetében, amelyekben az emberi test nem képes a megfelelő állapot
elérésére és fenntartására, a megoldást külső szabályozó jelenti. Ez részben vagy teljesen
automatizált egységet jelent, ahol a szabályozásnak egy nagyon szigorú követelményrendszert
kell megvalósítania, amely betartása nemcsak a páciens életminőségének javításához, de
(szükség esetén) pl. a gyógyszer megfelelő dózisának optimális adagolásához is hozzájárul.
A disszertáció egy ilyen alkalmazott kutatási feladat problémakörére fókuszál,
nevezetesen az

I-es

típusú

cukorbetegek

optimális

inzulinadagolásának

robusztus

szabályozási lehetőségeit vizsgálja és modellezi. A vércukorszabályozás napjaink egyik
legbonyolultabb orvosbiológiai feladata. Ennek egyik fő oka, hogy modellezési szempontból
a páciensek még közel sem egyforma dinamikus jellemzőkkel rendelkeznek, mi több ezek a
jellemzők időfüggőek.
Az értekezés első lépéseként, egy rövid szakirodalmi áttekintést követően, új
modellezési elvekkel foglalkozom, két modell (Bergman-féle minimál modell és a Sörensenmodell) szempontjából. A javasolt megoldások lehetőséget nyújtanak egyfelől a Bergman-féle
modell általánosabb kezelésére, míg a Sörensen-modell esetében egyszerűbbé teszik ennek
alkalmazhatóságát.
A cukorbeteg páciensek változó paramétereinek következtében, igen nehéz egy
szélesebb populációra érvényes szabályozási algoritmus alkalmazása. Ezért az I-es típusú
diabétesz

mellituszra,

robusztus

szabályozási

módszereket

terveztem,

melyekre

szimulációkkal bizonyítottam, hogy képesek a fentebb említett problémát megoldani, mitöbb,
hatékonyan „orvosolhatják” az optimális inzulinadagolás kérdését is.
Az alkalmazott módszerek algoritmizálása szintén paraméterfüggő, ezért ezek
általánosításával, a disszertáció utolsó részében, a robusztus algoritmusok szimbolikus módon
történő implementálásánál foglalkozom, a Mathematica programcsomag segítségével.
Egyúttal, az egyes módszerekre, szabályozástechnikai szempontból kiegészítéseket javasolok,
melyekkel precízebben megoldható az aktuálisan alkalmazott orvosi (glukóz-inzulin
szabályozási) feladat.
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Abstract
In many biomedical systems, external controller provides the necessary input, because the
human body could not ensure it. The outer control might be partially or fully automatized.
The self-regulation has several strict requirements, but once it has been designed it permits
not only to facilitate the patient's life suffering from the disease, but also to optimize (if
necessary) the amount of the used dosage.
The thesis focuses on such an applied biomedical problem; namely, the research and
design of robust algorithms for optimal insulin infusion of type I diabetic patients. The bloodglucose control is one of the most difficult control problems to be solved in biomedical
engineering. One of the main reasons is that patients are extremely diverse in their dynamics
and in addition their characteristics are time-varying.
After a short review of the topic’s literature, the first part of the dissertation, deals with
new glucose-insulin modeling aspects on two models: the minimal model of Bergman, and
the Sörensen-model. The proposed solutions could be able to generalize the availability of the
minimal model and on the other hand to ease the applicability of the Sörensen-model.
Due to the parameter variability of the patients, it is not possible to apply a low
complexity control on larger population. Consequently, I have designed robust control
algorithms for type I diabetic patients and I have demonstrated by simulations that using
them, the above mentioned problem can be solved. In addition, optimal insulin infusion is
also possible.
While the applied methods are also parameter dependent, in the final part of the thesis
I am implementing the discussed robust algorithms symbolically, using Mathematica. At the
same time, I am proposing extensions of the methods, being able to solve more precisely the
glucose-insulin control.
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1. fejezet
Bevezetés
A XX. század végétől, főleg az informatikai tudományok fejlődésével, egyre inkább jelentek
meg interdiszciplináris tudományterületek. Ma már szinte nem is akad olyan tudományterület,
mely valamilyen formában ne hívná segítségül a számítástechnikát.
Az interdiszciplinaritás egyik legjelentősebb képviselőjét az orvosbiológiai mérnöki
tudományok (angolul biomedical engineering) jelenti, mely az orvostudomány és a mérnöki
tudományok mezsgyéjén alakult ki. E tudományterület legfőbb célja, hogy hatékonyan segítse
az orvosi tudományterület előrehaladását a mérnöki és informatikai tudományok aktuális
ismereteivel.
A szakirodalom egyik legjelentősebb könyve [1], a

következő tizenhárom jól

elkülöníthető csoportra osztotta az orvosbiológiai tudományterületet: biomechanika,
biokompatibilis anyagok, bioszenzorok, élettani és kórélettani szabályozások, orvosi műszerés méréstechnika, orvosi jelfeldolgozás, rehabilitációs mérnöktudomány, protézisek és
mesterséges szervek technológiája, orvosi informatika, orvosi képfeldolgozás, biotechnológia,
klinikai mérnöktudomány, valamint radiológia. Ezt ma tizennegyedik szekcióként, a
genomika egészíti ki.
Jelen disszertáció az élettani és kórélettani szabályozások tématerületéhez, ezen belül
pedig a diabétesz mellitusz szabályozásához kötődik, valamint ötvözi az élettani
tudományokat és a szabályozástechnikát az informatika és matematika ismereteivel.
Egészen közelebbről, a disszertáció inkább szabályozástechnikára, illetve a
szabályozási módszerekre fekteti a hangsúlyt, azaz ebből a szempontból tárgyalja az
orvosbiológia egyik legintenzívebben kutatott területét, a cukorbetegséget, és a cukorbetegek
életminőségének javítási lehetőségeit. Következésképpen a disszertáció egy olyan alkalmazott
kutatási feladatot mutat be, melynek kiindulási pontja egy adott orvosi feladat, megoldása
viszont mérnöki, pontosabban szabályozástechnikai eszközökkel történik.
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A disszertáció felépítése

A disszertáció, beleértve a jelen fejezetet is, öt fejezetből, két függelékből és
irodalomjegyzékből áll. Az értekezés érdemi részét viszont a három tézis egyenkénti
bemutatását szolgáló 2 - 4 fejezetek jelentik.
Az első, mely egyben a jelen fejezet, a cukorbetegség rövid élettani áttekintésére
fókuszál, főleg rendszerelméleti szempontból. Itt mutatom be a két főbb diabétesz típust, az Ies és II-es típusú diabéteszt, illetve itt ismertetem a kutatási témám választásának indokolását
is. Egyúttal a disszertáció felépítését is ez a fejezet tekinti át.
A második fejezet a témában, főleg az utolsó áttekintő cikk [11] óta megjelent, az I-es
típusú cukorbetegség szabályozásával kapcsolatos irodalmat foglalja össze, kihangsúlyozva
azon irányelveket, amelyek egy általánosabb érvényű, szélesebb populációra érvényes
szabályozást valósíthatnak meg. A fejezet második részében az I-es típusú cukorbetegek
esetében használható modellezési elvekre térek ki, mégpedig a következő két modell
tekintetében: a szakirodalomban klasszikusnak számító Bergman-modellen és a bonyolultsága
és kezelhetősége miatt ritkán alkalmazott Sörensen-modellen. A fejezet végezetül kitér az e
célból általam fejlesztett és jövőben használandó diabétesz monitorozó rendszer rövid
bemutatására, mely a Heim Pál Gyermekkórház diabetológiai osztályán jelen pillanatban is
alkalmaznak.
A

harmadik

fejezet

a

posztmodern

robusztus

irányításelméleti

módszerek

alkalmazására fókuszál, mégpedig az I-es típusú cukorbetegség esetében. Először alkalmazom
a szakirodalomban, az I-es típusú cukorbetegek esetében a H2/H∞ (minimax), a μ-szintézis és
az LPV (lineáris paraméterfüggő) módszereket, illetve ezeket hasonlítom össze a
szakirodalmban már alkalmazott más robusztus módszerek (pl. klasszikus H∞) eredményeivel.
A módszereket szintén a Bergman- és Sörensen-modellekre alkalmazom.
A negyedik fejezet a robusztus algoritmusok szimbolikus módon történő
implementálását tekinti át a Mathematica programcsomag használatával. Ebben a fejezetben
kerül bemutatásra a minimax módszer korlátozásainak feloldására tett javaslatom (a
Bergman-modellre vonatkoztatva), illetve a H∞ módszer grafikus kritériumhalmazának egy
plusz kritériummal való kiegészítése.
Az ötödik és egyben az utolsó fejezet, a disszertáció témájának további kutatási
lehetőségeit tekinti át és fogalmazza meg.
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A cukorbetegség áttekintése

A diabetes mellitus vagy ismertebb nevén cukorbetegség, latin szó, melynek jelentése
„mézédes átfolyás”. Ez az elnevezés arra utal, hogy a betegséget már az ókorban is ismerték,
de a XIX. század közepéig csak a vizelet megízlelésével diagnosztizálták. Magáról a
betegségről is sokáig keveset tudtak. Az édes íz okát, azaz a vizelet szőlőcukor-tartalmát,
1838-ban egy francia orvos, név szerint Apollinaire Bouchardat állapította meg, azt pedig,
hogy a hasnyálmirigyben található Langerhans-szigetek endokrin sejtjei és a cukorbetegség
között szoros kapcsolat van, 1889-ben Oskar Minkovski és Josef von Mering fedezte fel [2].
1921-ig, az inzulin feltalálásáig1, a cukorbetegség gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű
kór volt. Azóta rengeteg erre vonatkozó ismerettel bővült a tudomány, de még mindig,
napjainkban is, egy gyógyíthatatlan, életre szóló megbetegedést jelent. Tény azonban, hogy
ma már folyamatos kezeléssel lehetséges a beteg életminőségének megőrzése.
A diabétesz mellitusz definícójának, diagnózisának és osztályozásának kritériumait az
Egészségügyi

Világszervezet

(WHO)

1999-es

genfi

konferenciáján

tette

közzé

(Magyarországon is ezt az ajánlást követjük), melyet az alábbiakban idézek [3]:
„A diabetes mellitus egy sokrétű kóroktannal rendelkező anyagcserezavar, melyet az
inzulin kiválasztásának és/vagy hatásának hiányában krónikus hiperglikémia, illetve a
szénhidrát, zsír és fehérje metabolizmusának rendellenessége jellemez. Hosszú távon a
diabetes mellitus a szervezet károsodásához, különböző szervek rendellenes működéséhez
vezet. Jellemző tünetei a szomjúság, vizeletbőség, homályos látás és a testsúly csökkenése.
Legsúlyosabb formáiban, a ketoacidózisos és a nem ketoacidózisos hyperosmoláris állapot
kábultsághoz, eszméletvesztéshez, hatékony orvosi kezelés hiányában pedig halálhoz vezethet.
Gyakori, hogy a tünetek nem súlyosak, vagy teljesen hiányoznak, ezért a magas vércukorszint
- még jóval a diagnózis felállítása előtt - kórtani és funkcionális változásokat okozhat. A
diabetes mellitus heveny szövődménye lehet a retinopathia, nephropathia és a neuropathia,
melyek vaksághoz, veseelégtelenséghez és a láb fekélyesedéséhez, amputálásához vezethetnek.
A cukorbetegségben szenvedő emberek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a szív- és
érrendszeri megbetegedések, illetve az agyvérzés tekintetében.”
Látható tehát, hogy a cukorbetegség egy nagyon komplex metabolikus folyamat (nem
egy „izolált” endokrin betegség, hanem egy általános anyagcsere-betergség része), és bár a
kórképe látszólag egységes, mégis több típusát ismerjük. A mindennapi életben két alapvető
1

Frederick G. Banting és Charles B. Best nevéhez fűződik, akik kivonták a Langerhans-szigetek β-sejtjeiben
képződő inzulint. 1923-ban ezért Nobel-díjat kaptak.

1. fejezet. Bevezetés

4

típusa, az ún. I-es típusú diabétesz és a II-es típusú diabétesz a gyakoribb, de ismert még a
gesztációs (terhesség idején fellépő) diabétesz, illetve az egyéb specifikus típusú diabétesz (a
β-sejt-funkció genetikai defektusa, az inzulin hatékonyságának genetikai defektusa, az
exocrin pancreas betegsége, fertőzéses eredetű, gyógyszerek vagy egyéb kémiai anyagok által
indukált forma, stb.) is [4].
Az I-es típusú diabétesz mellitusz a cukorbetegség egységes kóreredetű formája, mely
során a hasnyálmirigy (pancreas) inzulint termelő β-sejtjeinek egy autoimmun folyamat
következtében történő pusztulása a jellemző. Következésképpen fokozatosan inzulinhiányos
állapot áll be, amiért a cukorbetegség e formáját inzulinfüggő diabétesz mellituszként is
ismerik (lásd 1.2.2 fejezet).
A II-es típusú diabétesz mellitusz (lásd 1.2.3 fejezet), a I-es típustól eltérően heterogén
eredetű megbetegedések csoportja. Közös jellemzője, hogy az inzulinszekréció nem képes a
normoglikémiás állapot fentartására (inzulinrezisztencia alakul ki). Mivel ezek a betegek
általában

nem

szorulnak

inulinkezelésre,

ezért

ezt

a

típust

nem

inzulinfüggő

cukorbetegségnek is szokás nevezni [4].
Napjainkban, a cukorbeteg populáció rohamos növekedése miatt, a WHO a
cukorbetegséget a „jövő népbetegségének” titulálja [5]. Amíg 2000-ben a Földön kb. 171
millió embert tartottak nyilván cukorbetegként, addig a WHO 2030-ra e szám duplázódását
vetíti előre (366 millió embert prognosztizálnak). Ezt a feltevést arra alapozzák, hogy egyrészt
a cukorbetegek életminősége folyamatosan javul, másrészt viszont, az elhízás, a stressz, az
egészségtelen és mozgásszegény életmód egyre inkább növeli a diabétesz populáció számát.
A cukorbetegek számának rohamos növekedése főleg a fejlődő országokra és régiókra
jellemző (Kínában és Indiában például drámai a helyzet). Hazánkban nem rendelkezünk
tényleges felméréssel, de a becsült adatok alapján, a teljes hazai lakosság 5-6 %-át becsülik
cukorbetegnek [6].

1.2.1 A cukoranyagcsere rövid élettani leírása
Az ember, a legtöbb gerinceshez hasonlóan, táplálékát nem folyamatosan, hanem
periodikusan veszi magához. A két táplálékfelvétel között több óra, de akár több nap is
eltelhet. A szervezetet alkotó sejtek jelentős részének azonban, mivel nem rendelkeznek belső
tápanyagraktárral, folyamatos a tápanyagszükséglete. Ezért az extracelluláris folyadékban és a
vérplazmában lévő transzport-tápanyagokat veszik igénybe. A transzport-tápanyagok közül
alapvető fontosságú a glukóz, mivel elengedhetetlen pl. az idegsejtek normális működéséhez.

1. fejezet. Bevezetés

5

A szervezet fennmaradásának egyik feltétele a plazma glukózszintjének megfelelő szinten
tartása amelyre két mechanizmus alakult ki. Az egyik a glukózfelesleg tárolását biztosítja,
míg a másik a tárolt glukózt mobilizálja a vércukorszint megfelelő értéken tartása végett. A
nap folyamán az egészséges ember vércukorkoncentrációja egy szűk tartományban ingadozik
(3.5-6.0 mmol/liter). Az ingadozást együttesen befolyásolják vércukorcsökkentő és növelő
hatások [4].
Mind a táplálékfelvétel, mind pedig a táplálékhasznosítás szabályozásában lényeges
szerepet a hypothalamus játszik. A táplálék megszerzésére irányuló tevékenység a biológiai
szükséglet által „motivált magatartás” funkciókat összesít. Az energiaszükséglet három főbb
összetevőre bontható: napi alapszükséglet, fizikai aktivitás energiaigénye és hőszabályozás
energiaigénye. Ezek emelkedett vagy csökkent igényét különböző jelzések juttatják el a
hypothalamusnak. Azon agysejtek amelyeknek elektromos aktivitása csökken a glukózkoncentráció növekedésével glukóz szenzitív, amelyeknek pedig elektromos aktivitása nő
glukózreceptor neuronként ismerik. Így a perifériákról és a központi neuronokból származó
információk egy glukózmonitorozó rendszert alkotnak. Ezzel szemben, a jóllakottság érzetét
nem a felszívott folymatok, hanem a felszívás előtti folymatok jelzik (gyomor teltsége,
peptidek (kolecisztokinin, emlősbombezin, Y-neuropeptid)) [4].
A

cukorbetegség

során

alapvetően

a

vércukorszint,

azaz

a

vérplazma

glukózkoncentrációjának normális szabályozása borul fel, így az elváltozások megértéséhez
szükséges a vércukorszint szabályozásában szerepet játszó tényezők rendszerszintű ismerete.
A vércukornövelő hatások áttekintéséhez tudnunk kell, hogy táplálkozás során
három fő tápanyag kerül a szervezetbe: szénhidrátok, fehérjék, zsírok. A zsírok, mint a
legfőbb energiahordozók, a vékonybélben bomlanak le és szívódnak fel. A vérben komplex
molekulák formájában vannak jelen, és részben a májba kerülnek, ahol hasznosulnak, részben
pedig a zsírsejtekben halmozódnak fel. A fehérjék összetett molekulák, melyek az emésztés
során aminosavakra (a fehérjék alapvető, legegyszerűbb alkotója) bomlanak le. A felszívódás
után a szervezet a számára szükséges fehérjéket ezekből az aminosavakból építi fel. Egyes
aminosavakból glukóz is képződhet, így ezek is hozzájárulhatnak a vércukorszint
emelkedéséhez. A szénhidrátok döntően befolyásolják a vércukorszint alakulását. A
tápanyagban összetett molekulák formájában vannak jelen, melyek az emésztés során
egyszerűbb elemekre, ún. monoszacharidokra bomlanak le. A keletkezett monoszacharidok
legnagyobb része glukóz, de előfordul más elemi szénhidrát is, mint a fruktóz vagy a
galaktóz. A keletkezett monoszacharidok a májba kerülnek és ott kerülnek felhasználásra [4].
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A táplálékfelvétel mellett, a vércukorszintet a hormonális szabályozás is befolyásolja.
Egyes hormonok fokozzák a glikolízist, azaz a májban tárolt glikogén lebontását, ezáltal
emelve a glukóz koncentrációt. A főként a hasnyálmirigyben termelődő glukagon szerepe
pontosan ez, hogy csökkentse a májban a glukóz felhasználást, és serkentse a
glukózmobilizálás folyamatait. A glukagon mellett, meg kell még említeni más
vércukorszintet emelő hatású ún. diabetogén hormont, mint az agyalapi mirigy által termelt
növekedési hormont, illetve a mellékvesében termelődő adrenalin és noradrenalin hormonokat
is, valamint a mellékvesekéreg glukokortikoidjait (pl. kortizol). A táplálkozás vércukrot
emelő hatása körülbelül 2-3 óráig érvényesül, és ugyanakkor ez idő alatt a vércukorszintet
csökkentő tényezők megakadályozzák a vércukorszint kóros emelkedését. A táplálékbevitelt
követő 3-5 óra múlva a vércukorszint lecsökken és az étkezést megelőző szintre áll vissza.
A glukóz hasznosulásának több útja is van. Eme folyamat nélkülözhetetlen eleme az
inzulin, amelynek szerepe az extracelluláris glukóz intracelluláris tároló helyre való juttatása
(ahol makromolekuláris formában tárolódik). Segítségével a glukóz egy része a májban
valamint az izmokban glikogén2 formájában raktározódik, a többi része pedig bekerül a
szervezet sejtjeibe, és ott, lebontása útján, energiát szolgáltat.
A vércukorcsökkentő hatásokért elsősorban tehát az inzulin a felelős. Az inzulint a
hasnyálmirigy Langerhans szigeteinek β-sejtjei termelik, preproinzulin formában. A
preproinzulin molekulák, az ún. β-granulumokba kerülnek, ahol először a preszekvencia
vágódik le, és proinzulin keletkezik, melynek aktivitása az inzulin 5%-át teszi ki. A proinzulin
α és β láncból áll, melyek két diszulfidhíddal kapcsolódnak össze, a láncvégeket pedig a
C-peptid fogja egybe (1.1. ábra). A hatásos inzulin létrejöttéhez a két lánc közül kivágódik a
C-peptid és a granulumok ürülésénél azonos mennyiségű C-peptid, illetve inzulin kerül a
vérkeringésbe. Az inzulin és egyúttal a glukagon hatásláncát vázlatosan a 1.2. ábra
szemlélteti.
Az inzulin hatását a sejtek falában (sejtmembránban) található receptorokon keresztül
fejti ki. Ezek a receptorok az inzulinérzékeny sejt belsejében termelődnek, majd beépülnek a
membránba. Az inzulinmolekula, mint kulcs a zárba „illeszkedik be” a receptorba, és ennek
eredményeként kialakul a receptor-inzulin komplex, melynek környezetében a membrán a
glukóz számára áteresztővé válik. Így a véráramból glukóz áramlik a sejtekbe, és ez által
csökken a vér glukózkoncentrációja. A sejt belsejében a glukóz széndioxiddá és vízzé ég el. A
sejten belüli átmenetileg megnövekedett glukózszint, illetve az inzulin-receptor aktivitás

2

poliszacharid, az elemi glukózmolekulákból felépülő makromolekula
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olyan sejttől függő folyamatokat is indukálhat, mint például a fehérje-, zsír-, glikogénszintézis [8].
Röviden összefoglalva tehát, a vércukorszint emelkedése az inzulinszekréció
növekedését eredményezi. Az inzulin hatására fokozódik a glukóz felhasználása és
raktározása, míg a glukóz képződése (pl. glikolízis) csökken. Ezeknek a folyamatoknak
eredményeként a vér glukózszintje csökken, ami pedig alapszintre állítja vissza az
inzulintermelést.

1.1. ábra A proinzulin molekula összetétele [4].

1.2. ábra Az inzulin és glukagon felhasználás [7].
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Megjegyzés. Fontosnak tartom kiemelni – mivel a disszertáció során több helyen is
megjelenik – hogy a glukóz tekintetében két mértékegység is használatos a szakirodalomban.
Magyarországon a mmol/l, míg például az Egyesült Államokban a mg/dL –t használják. A két
mértékegység átváltási aránya: a mg/dl eléréséhez a mmol/L értéket 18,2-es szorzóval kell
megszorozni.

1.2.2 Az I-es típusú diabétesz mellitusz
Az I-es típusú diabétesz mellituszra a hasnyálmirigy (pancreas) inzulint termelő β-sejtjeinek
egy autoimmun folyamat következtében történő pusztulása a jellemző. Következésképpen,
csökken az inzulinszekréció és így fokozatosan inzulinhiányos állapot áll be. Ez a
cukorbetegség-forma korábban éppen ezért kapta az inzulindependens (inzulinfüggő)
diabétesz mellitusz (IDDM) elnevezést.
Az inzulinhiányos állapot maga után vonja a magas vércukorszintet és ezzel együtt a
vér ozmotikus koncentrációjának emelkedését. A vércukorszintet emelő másik tényező, az
„inzulingyeplő” alól kiszabadult glukagon termelés. A glukagon ugyanis elsősorban a májban
fejti ki hatását, mégpedig fokozza a glikolízist, azaz a glikogén molekulák glukózzá alakítását,
és így hozzájárul a vércukorszint további emeléséhez. Ezt enyhítendően, a szervezet
folyadékot von el a sejtekből és a sejtek közötti állományból. Ennek következtében állandósul
a

szomjúságérzet

(a

hypothalamus

a

„szomjúság

központja”),

a

megnövekedett

folyadékfogyasztás pedig bőséges vizeletet eredményez. A glukóz tubuláris maximuma miatt
(azaz csak egy bizonyos mennyiségű gukóz képes aktív transzporttal a tubulusokban
visszaszívódni) magas vércukorszint esetén, a vizeletben megjelenik a glukóz. A központi
idegrendszer érzékeli a glukózégetés zavarából fakadó energiahiányt, és éhségérzetet vált ki, a
fokozott táplálékbevitel viszont tovább növeli a vércukorszintet [8].
A glukózégetés hiánya miatt a zsírszövetben felgyorsul a zsírégetés, és tartós
energiahiány esetén megkezdődik a fehérjék lebontása is. Ezen rövid idő alatt tetemes
testsúlycsökkenés megy végbe. A vér „besűrűsödése” miatt romlik a szövetek vérellátottsága,
ezzel csökken az oxigén-ellátottságuk. Ezek közül a legsúlyosabb az agyi hypoxia, mely
önmagában is súlyos idegrendszeri rendellenességet okoz [4].
A tünetegyüttes egy másik vonulata a fokozott zsírégetésből adódó megnövekedett
ketogenezis. A ketogenezis során keletkező anyagcseretermékek (pl. aceton) savas pH
értékűek, ezzel a vér pH értékét a savas irányba módosítják. Ennek a folyamatnak
ketoacidózis a neve. A ketoacidózis önmagában is zavarja a sejtek működését és így a
továbbiakban fellépő hányás is növeli a folyadékveszteséget, tovább rontva a vérkeringés
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vezethet.

Ez

súlyos

idegrendszeri

funkciózavarokkal,

öntudatvesztéssel járó tünetegyüttes, és kezelés nélkül halálhoz vezet [8].
A kórkép fiatalkorban, gyermekek-serdülők, fiatal felnőttek között, zömében 35 éves
életkor előtt, általában klasszikus klinikai tünetekkel társulva lép fel [6].

1.2.3 A II-es típusú diabétesz mellitusz
Ebben az esetben, a betegség kialakulása során, a lecsökkent inzulinérzékenység és a
károsodott receptorképzés következtében, a szervezet inzulin-érzékeny sejtjei érzéketlenné
válnak az inzulinra. Kezdetben a II-es típusú cukorbetegségben szenvedők inzulintermelése
többé-kevésbé elfogadható mértékű, ellenben az inzulinfelhasználás nem megy végbe, mivel
az inzulin nem képes az inzulin-érzékeny sejtek receptoraihoz kötődni. Más szóval, a
szervezetben

inzulinrezisztencia

alakul

ki.

Ezt

a

diabétesztípust

régebben

nem

inzulindependens (NIDDM) cukorbetegségnek nevezték, utalva arra, hogy e betegek életben
maradásához nincs szükség kívülről bevitt inzulinra [6].
Egy ismeretlen mechanizmus folytán a glukagont termelő sejtek gátlása megszűnik,
ezáltal fokozott glukagonszekréció, ebből következően fokozott glikolízis alakul ki.
Végeredményben kezelés nélkül ugyanaz játszódik le, mint az I-es típusú diabétesz esetén,
azaz tartósan magas vércukorszint, melyhez tartósan magas inzulinszint is társul. Ez az állapot
kezdetben kezelhető diétával és a receptorok működését helyreállító tablettákkal, azonban a
betegség előrehaladtával gyakran az inzulintermelő béta-sejtek is károsodnak, ezért számítani
lehet az inzulinkezelés szükségességére [8].
A II-es típusú diabétesz lassú, alattomos kifejlődése miatt kezdetben jóindulatú
kórképnek tűnhet, de előrehaladtával igen súlyos komplikációk lépnek fel. Statisztikailag
kimutatták, hogy a II-es típusú cukorbetegségben szenvedők közel 20 %-a úgy szembesül a
cukorbetegség tényével, hogy más (pl. koronáris) problémákra hivatkozva keresi fel orvosát.
Ez a típus tehát társulva az elhízással, felnőtt- vagy időskorban, általában 35 év felett jelenik
meg. Napjaink egyik jellegzetes gondja, hogy a II-es típusú cukorbetegség kialakulásának
időpontja egyre fiatalabb életkor felé tolódik el, s ma már sajnos nem számít ritkaságnak a
serdülőkorban diagnosztizált "felnőttkori" diabétesz sem [9]. Ennek legfőbb oka az
egészségtelen és mozgásszegény életmódban keresendő, mely a stressz, a rossz arányú és
energiadús táplálékbevitel és a csökkenő fizikai aktivitás következtében az energia−egyensúly
felbomlásához vezet. Az egészségtelen életmód elleni küzdelem tudatos és széleskörű
társadalmi összefogást igényel annak érdekében, hogy mentalitás és gondolkodásmódbeli
változást lehessen elérni.
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A választott kutatási téma indoklása. Motiváció

A rövid élettani áttekintésből látható, hogy a cukorbetegség jövőjét az egyre nagyobb körű
elterjedés jellemzi, így amellett, hogy ez a jelenség kellőképpen aggasztó, egyben ösztönzően
is hat a betegség megelőzésére és kezelésére irányuló kutatásokat illetően. Ennek
tulajdonítható, hogy az elmúlt néhány évtizedben nagyon sok kutató dolgozott és dolgozik a
diabetológia területén.
A diabetológia egyik területét éppen a cukorbetegség élettani modellezése és
szabályozása jelenteti. Hamar kiderült ugyanis, hogy a diabétesz mellitusz egy szabályozási
rendszer zavarának tekinthető (lásd az 1.2.1 fejezetben leírtakat).
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és
Informatika Tanszékének Orvosinformatikai laboratóriumában jelen doktori téma előtt is
folytak kutatások a cukorbetegség modellezését és szabályozását illetően. Ennek
eredményeképpen 1997-ben már született egy PhD disszertáció [10], amely adaptív tanácsadó
rendszert javasolt az inzulinterápia támogatására [K-26].
Noha a kitűzött kutatási feladatot az adaptív stratégia képes volt megoldani, hátrányt
jelentett a diabétesz modell komplexitásának kezelése (az eredmények csak egyszerű
modellekre voltak alkalmazhatók). Ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy az intenzív felügyelet
alatt álló I-es típusú cukorbetegeken túlmenően, nem igazán lehetett figyelembe venni más
diabétesz-populációt.
Ugyanakkor, az elmúlt 10 évben egyre szélesebb körben, egyre több módszert (lassan
már áttekinthetetlen számban) alkalmaztak az I-es típusú cukorbetegség szabályozására. A
szabályozás tekintetében viszont ma már nemcsak az elsődleges, alapvető szempontok (pl.
stabilitás, jó jelkövetés) a lényegesek, hanem az optimális szabályozás, a zajelnyomási és
robusztussági tulajdonságok biztosítása is komoly elvárásokat jelentenek. A modellezési
hibák és zajhatások kivédésére jelentős szerepe van a robusztusságnak, a tervezést ugyanis
általában a névleges modellen végzik, de a tervezett szabályozónak jól kell működnie a valós
rendszeren is. Az pedig köztudott, hogy a névleges rendszer a valós rendszernek mindig csak
egy közelítését jelenti. Másfelől, a beavatkozó jelnek a nagyságát is minél optimálisabban
érdemes adagolni, hiszen végső soron minden a tervezés költégeire hat ki.
Ezen meggondolások együttesen jelentették a kutatási témám motivációját. Az I-es
típusú diabétesz mellitusz esetében célom volt tehát olyan optimális inzulinadagoló
algoritmusok kidolgozása, melyek egyrészt az irányításelmélet legújabb módszereit
alkalmazzák, robusztus értelemben szabályoznak, ugyanakkor pedig képesek az adaptív
szabályozás hátrányait kiküszöbölni. Külön feladatot jelentett ugyanakkor, az algoritmusok
Mathematica alatti szimbolikus implementálása.
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2. fejezet
Új modellezési elvek az I-es típusú
cukorbetegség esetében
Jelen fejezet célja kettős. Először az I-es típusú cukorbetegség modellezése körül megjelent
eredmények áttekintésére szorítkozik, kihangsúlyozva azon irányelveket, amelyek egy
általánosabb érvényű, szélesebb populációra érvényes szabályozást valósíthatnak meg. A
szakirodalmi elemzés főleg a 2001-ben szintén ebből a célből megjelent utolsó áttekintő cikk
[11], óta megjelent publikációkat foglalja össze, de kitér azon ma már referencia munkáknak
tekintett publikációk eredményeire is, melyek 2001 előtt jelentek meg.
A fejezet fő célját viszont az I-es típusú cukorbetegség új lehetséges modellezési
elveinek vizsgálata jelenti. Ebből a tekintetből kutatásaim tárgyát két diabétesz modell
jelentette. Az egyik a szakirodalomban klasszikusnak számító Bergman-modell [26], melyet
intenzív felügyelet alatt álló I-es típusú cukorbetegekre dolgoztak ki és mely jelen pillanatban
is e tématerület legegyszerűbb modelljét jelenti (a szakirodalom ezért is használja esetében a
minimál modell kifejezést). A másik figyelembe vett modell a szakirodalomban ma már
Sörensen-modellként (eredetileg ez a modell egy régebbi modell [44], továbbfejlesztése)
ismert 19-ed rendű modell [33], melyet bonyolultsága és nehézkes kezelhetősége miatt ritkán
alkalmaztak kutatásokban, viszont a megjelent modellek közül a legpontosabban írja le az
emberi vércukorháztartást.
A fejezet végezetül kitér az I-es típusú cukorbetegség általunk fejlesztett és a jövőben
használni kívánt diabétesz monitorozó és diagnosztizáló szoftver rövid bemutatására, melyet
jelen pillanatban is alkalmaznak a Heim Pál Gyermekkórház diabetológiai osztályán és
melyet jövőbeni kutatásaink céljából hoztunk létre.
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Az I-es típusú cukorbetegség modellezési és
szabályozási szakirodalmának áttekintése

Az I-es típusú diabétesz mellitusz modellezésének és szabályozásának szakirodalma igen
szerteágazó. Véleményem szerint, több ok mellett (főleg gazdasági okok, de ennek
fejtegetései

nem

képezik

jelen

disszertáció

tárgyát)

ezen

kutatási

eredmények

átláthatatlansága is az egyik fő problémája annak, hogy a szakirodalomban még nem sikerült
egységes álláspontra jutni, hogy mely modellekre és mely szabályozástechnikai irányvonalak
mentén lehetne a klinikai vizsgálatokban egységesen elindulni és az I-es típusú cukorbetegség
automatikus szabályozására megoldást keresni.
Több munkában is konkrétan megfogalmazták [12], [13], [18], hogy a glukóz-inzulin
rendszer szabályozásában három tényezőre van szükség:
•

Glukóz szenzor (jelenleg akár 10 perces gyakoriságú mérésekre képes változata
is létezik– MiniMed [69], Glucowatch [70]);

•

Inzulin befecskendezéshez szükséges inzulin pumpa, (MiniMed [71], Disetronic
[72]);

•

Szabályozási algoritmus, mely glukóz mérések alapján képes meghatározni a
beinjektálandó inzulin dózis értékét;

Megfelelő szabályozáshoz, első sorban adekvát modellre van szükség. A glukózinzulin rendszer modellezésével az 1970-es évektől kezdtek el foglalkozni. Az első modellek
egyikét Stolvijk és Hardy jelentette meg 1974-ben [58], de nem sokkal ezután jelent meg a
mind a mai napig nagyon gyakran használt Bergman-féle két állapotú minimál modell [26],
illetve ennek továbbfejlesztett, három állapottal rendelkező változata [27]. Ezen modellek a
lehető legegyszerűbben fogalmazták meg a glukóz-inzulin kölcsönhatást, így gyakorlatilag
csak intenzív felügyelet alatt álló betegekre érvényesek.
Sokkal precízebb és általánosabb leírást jelentettek meg 1978-ban Guyton és társai
[44], melynek továbbfejlesztéséből szintén egy jól ismert modell látott napvilágot (a
Sörensen-modell [33]). Amíg azonban a Bergman-féle modellnek az egyszerűsége, a
Sörensen-modell esetében éppen bonyolultsága jelentette almalmazásának fő akadályát. A
Sörensen-modell ráadásul klinikailag is nehezen volt alkalmazható, így a szabályozás
tekintetében, hátrányai ellenére, inkább a Bergman-féle minimál modell vált ismertté.
A glukóz-inzulin rendszer modellezésének külön területét jelentette a Bergman-féle
minimál modell kiterjesztése. A minimál modell fő hátrányát ugyanis, egyrészt a paraméterek
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nagy érzékenysége, másrészt pedig a plazma inzulin koncentrációjának hiányos leírása jelenti.
A kiterjesztésre irányuló megoldások tehát éppen ezen problémák mezsgyéjén javasoltak
megoldásokat [10], [47], [64]-[68], [74], [94]-[104], [112]-[115], de a bevitt tápanyag
összetétele szempontjából is születtek kiterjesztési javaslatok [57], [73], [75], [76]. Szintén
több megoldás születetett a beinjektálás és felszívódás folyamatából adódó időkésleltetés
kezelésére [59], [81], [82], [83], [84].
A két említett modell mellett természetesen mások is megjelentek, ezek azonban vagy
nagyrészt kötődtek a Bergman- vagy Sörensen-modellhez (pl. [28], [60], [61], [62]), vagy
nem honosodtak meg (még) a köztudatban [63], [116]-[122].
A megjelent modellek alapján, szabályozási szempontból gyakorlatilag a teljes
szabályozástechnikai apparátus alkalmazásra került. A 2001-ig megjelent fontosabb
eredményeket [11] foglalja össze, míg a megoldáshoz használt különböző számítási
algoritmusok áttekintése [15]-ben található meg. Több publikáció foglalkozik a klasszikus
szabályozásokkal (PID szabályozás [77], [78], kaszkád szabályozás [79], Kálmán szűrő
tervezés [80], optimális szabályozás [148]-[151]), lágy számítási módszerekkel (neurális
hálózatok [85]-[90], neuro-fuzzy módszerek [91], [92], [93]) vagy akár prediktív
szabályozással [105]-[108]. Külön foglalkoztak a szabályozás kérdésével folyamatos
vércukormérők esetében [109], [110], [111], illetve a vércukor szabályozás hatékony
vizsgálatához számítógépes algoritmusokat hoztak létre [123]-[129]. A modern szabályozási
módszerek tekintetében a modell prediktív alapú szabályozásokat [130]-[135], az adaptív
szabályozásokat [10], [64], [136]-[143] és a robusztus H∞ alapú szabályozásokat alkalmazták
[12], [13], [18], [144]-[147].
Mivel azonban az alkalmazott szabályozási módszerek kapcsán, éppen a modellparaméterek túlzott érzékenysége miatt, az eredmények inkább egyedi (vagy legjobb esetben
is nagyon kis számú) páciensekre voltak érvényesek, kutatások arra mutattak rá [12], [13],
hogy noha a modellt és az alkalmazott szabályozási algoritmust együttesen kell kezelni [14],
[15], komoly minőségi követelmények előírása esetén, egy alacsony komplexitású
szabályozás (pl. PID) alkalmazása nem célravezető. Következésképpen, a cukorbetegség
általánosabb érvényű szabályozása kapcsán a szakirodalom két irányba orientálódott: adaptív
szabályozások, és modern robusztus technikák felé.
Az

adaptív

stratégia

előnye

a

szabályozó

működés

közbeni

folyamatos

újrahangolásának lehetősége, hátránya viszont akkor jelentkezett, ha a diabétesz modell
komplexitása megnőtt. A robusztus szabályozás esetében az adaptív stratégia hátrányai
korrigálhatók, de a tervezés lépései nehézkesek.

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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Új modellezési elvek az I-es típusú diabétesz esetében

2.2.1 A Bergman-féle minimál modell szabályozástechnikai célból
történő kiterjesztése
2.2.1.1 A Bergman-féle minimál módosított modell változatának rövid
bemutatása
A Bergman-féle minimál modellt 1979-ben publikálták [26] és az volt a célja, hogy
megmagyarázza az intravénásan beadott glukózterhelés hatására megfigyelhető glukózinzulin dinamikát. A modell jelentős egyszerűsítéseket tartalmaz és kulcsfontosságú
feltételezése, hogy a glukóz és az inzulin felhasználást két különálló alrendszerre, két
kompartmentre3 bontja. Az egyszerűsítések miatt, a Bergman-modell csak speciális
körülmények között, intenzív megfigyelés alatt álló betegek esetében használható.
A modellnek a következő a fiziológiai alapja: a plazmában lévő inzulin egy „távoli”
kompartmentbe kerül, ahol az inzulinérzékeny szövetekben serkenti a glukóz felvételét,
ennélfogva csökken a plazmában az inzulin koncentrációja. Az inzulinfüggő áteresztési ráta
nagysága arányos az inzulin „távoli” kompartmentbeli koncentrációjával, ezért ez úgy
értelmezhető, hogy a „távoli” kompartment tulajdonképpen az inzulinreceptorok halmaza
[46].
Az egyszerűségén túl (a szakirodalom minimál modellként is nevezi a Bergmanmodellt), a modell előnye a paraméterek klinikai identifikálhatóságában rejlik, ugyanis a
minimál modellt eredetileg azzal a céllal fejlesztették ki, hogy az intravénás glukóztolerancia
tesztekből meghatározhassák a páciens inzulinérzékenységét.
A modell egyszerűsége azonban egyben a sebezhetősége is, így a Bergman-modellel
szemben több kritikai szempont is felmerült. A modell kizárólag klinikai körülményekre
érvényes, hiszen a dinamikát mesterségesen (intravénásan) adagolt glukózbevitelel valósítja
meg és csak egy rövid, 3 órás periódus leírására alapul. Mindez nem feleltethető meg az
ember ciklikus, napi néhányszori étkezésének.

3

A biológiai, orvosi kutatásoknál az anyagtranszport folyamatok kvantitatív tárgyalása ún. kompartment
(rekesz) modellezési technikán keresztül valósul meg. A kompartment kinetikailag elhatárolható, homogén,
egyenletes eloszlású anyagmennyiség, melyet transzformációjának, vagy transzportjának kinetikája jellemez. A
kompartment fogalma nem feltétlenül azonos a fizikai térfogattal vagy a fiziológiás térrel, azonban speciális
esetben ezek egybe is eshetnek, [45].
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Bizonyították továbbá, hogy csak korlátozottan alkalmas az irányítási rendszer
tervezésére, mert nagyon érzékeny a saját paramétereinek varianciájára. Ezért a távoli
kompartment elképzelés helyett több módosított modellt is javasoltak. Ezek egyike, a
módosított Bergman-modell [10], mely a további kutatásaim alapját képezte:
X& 1 ( t ) = p1 X 1 ( t ) + p 2 h( t )

(2-1)

X& 2 ( t ) = ( p3 − X 1 ( t )) X 2 ( t ) + i( t ) + p 4

(2-2)

ahol X1(t) a plazma glukóz koncentrációját, X2(t) a plazma inzulin koncentrációját, i(t) az
inzulin beinjektálást, míg h(t) az exogén glukóz bevitelt (pl. egyszeri intravénás glukóz
bevitelt) jelöli. A pi paraméterek értékei: p1 = -0.021151, p2 = 0.092551, p3 = -0.014188, p4 =
0.077947 [10].

2.2.1.2 A módosított minimál modell kiterjesztése
A módosított minimál modell ugyan képes tetszőleges mennyiségű beinjektált glukózt
kezelni, viszont képtelen megfelelően leírni az intersticiális inzulin változását. Ez az
elhanyagolt inzulin dinamika következménye, ezért kutatásaink során a módosított Bergmanmodellhez egy belső inzulin-szabályozó egységet (IIC = Internal Insulin Control)
illesztettünk.
Célunk egyfelől a Bergman-modell egyszerűségének megőrzése volt, másfelől viszont
szerettük volna reprodukálni a szervezet inzulin szabályozását. A minimál modell
kiterjesztését szabályozástechnikai módszerekkel végeztük és OGTT (orális glukóz tolerancia
teszt)

vizsgálatokkal igazoltuk.

A

tervezést

szimbolikus

módon,

a Mathematica

programcsomag segítségével végeztük (a Mathematica alatti szimbolikus módszerek
implementálásával a 4. fejezetben foglalkozom). Eredményeinket a BME Periodica
Politechnica lapjában publikáltuk [K-22].
A módosított minimál modellhez tehát egy harmadik egyenletet kerestünk:
diint
= F ( iint , X 1 ( t ), X 2 ( t ), h( t ))
dt

(2-3)

egyenlet formájában, ahol azt vettük figyelembe, hogy a (2-2) egyenlet inzulin beinjektálását
reprezentáló i(t) két részre bontható: egy belső iint(t) tagra, mely a belső inzulinváltozást írja le
és egy külső iext(t) részre, mely az exogén injektálást jelöli (2.1. ábra):

i( t ) = iint ( t ) + iext ( t )

(2-4)

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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2.1. ábra A kiterjesztett módosított minimál modell blokkdiagrammja.

Ahhoz, hogy identifikálhassuk a tervezett IIC kiterjesztést, szükségünk volt bemenő és
kimenő jelekre. Ehhez egészséges alanyokon OGTT4 vizsgálatokat végeztünk, mérve mind a
glukóz, mind pedig az inzulin változását [22]. Következésképpen először az iint(t) és a h(t)
függvényeket határoztuk meg.
Mivel a glukóz szervezetbeli felszívódásához időre van szükség, ezért az elméleti
fiziológiai leírások alapján ezt egy exponenciális függvénnyel közelítettük meg [K-22]:
h( t ) = αe − βt

(2-5)

Az ilyen mérés által szolgáltatott eredményeket a 2.2. ábra szemlélteti. Ezen mért
adatok alapján az α és a β paraméterek egyszerűen meghatározhatók a legkisebb négyzetek
(LS = Least Square) módszerével [K-22]:

α = 0.0340007

β = 0.0322824

(2-6)

Lévén, hogy a módosított Bergman-modell első egyenlete (2-1) egy lineáris egyenlet,
megoldása (X1(0)=X10 kezdeti feltétel mellett) szimbolikus módon is könnyedén
meghatározható [K-22]:
X 1( t ) =

e tp1 ( β X 10 + p1 X 10 + ( α - e −t ( β + p1 )α )p 2 )
β + p1

(2-7)

Ahhoz, hogy a javasolni kívánt IIC egységet identifikálhassuk, az IIC egység (a
szervezet belső inzulin-szabályozása) által kibocsájtott inzulinfluxus becslése szükséges.

4

Az OGTT vizsgálatok során a vizsgált alannyal kb. 5 perc leforgása alatt 2-3 dl vízben higított 75 g glukózt
itatnak meg. Ezután felnőtteknél két óra leforgása alatt 30 percenként mérik glukóz és inzulin szintjüket.
Gyermekeknél a méréseket általában még egy órával meghosszabbítják (a 150. és 180. percben is mérnek a
glukóz bevitel után).

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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2.2. ábra Egy OGTT vizsgálat eredménye és az identifikált glukóz felszívódási görbe.

Következésképpen, egy inverz feladathoz jutottunk, hiszen a modell ismert
(gyakorlatilag a (2-2) egyenletre redukálható), és az OGTT vizsgálatokból adott az inzulin
időbeni koncentrációja is (pl. a következőket mértük (μU/(kg min) mértékegységben) a 2.2.
ábra glukóz méréseihez tartozó inzulin értékeknek (melyeket a 2.3. ábra ábrázol)):

Insulindata = {25.3, 91.2, 64.2, 73.5, 51.3, 37.4, 24.1}

(2-8)

Célunk továbbra is a Bergman-modell inzulinbementének, i(t), meghatározása. Ennek
az inverz problémának a:

dy
= a( t ) y( t ) + b( t )u( t ) + c( t )
dt

(2-9)

formában való megoldása érdekében Mathematica alatt egy numerikus algoritmust
dolgoztunk ki (SOSI = Single Output Single Input feladat), amely megfelelően közelíti az u(t)
ismeretlen függvényt (az u(t) irányító jel (vagyis a 2.1. ábra értelmében az i(t) jel)
gyakorlatilag az iint(t) függvény értékével egyenlő, mivel külső inzulin beinjektálás hiányában

iext(t) értéke nulla) [K-22]. Ehhez eltolt Chebyshev polinomok lineáris kombinációját
használtuk:
n
⎞
⎛ t
u( t ) = ∑ γ i Ti ⎜ 2 − 1⎟
⎠
⎝ θ
i =0

(2-10)

ahol a Ti-vel jelölt eltolt Chebyshev polinomok érvényességi intervalluma [0, θ]. A módosított
minimál modellre alkalmazva a kidolgozott SOSI algoritmust, meghatározható a (2-9)
egyenlet három ismeretlen paramétere [K-22]:

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
a(t) = - 0.014188 - 8.31443 e -0.021151 ⋅t (0.0340007 - 0.0340007 e -0.0111314 ⋅ t )
b(t) = 1
c(t) = 0.077947
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(2-11)

A Chebyshev polinomok γi paramétereinek meghatározása végett, a (2-8) méréseket
spline interpoláltuk (2.3. ábra) annak érdekében, hogy mesterséges méréseket generálhassunk
a SOSI algoritmus iterációihoz.
Az így meghatározott IIC egység bemenetét a 2.4. ábra szemlélteti [K-22]. Az i(t)
függvény meghatározásával a módosított minimál modell (2-2) egyenlete az X2(0) = 25.3
μU/(kg min) kezdeti feltétel (lásd (2-8)) megadásával, numerikus integrálással oldható meg.
Eredményként gyakorlatilag a 2.3. ábra interpolált görbéjét kaptuk, ami egyben a nyílt
rendszer inzulinválaszát is jelentette.
Az iint(t) függvény meghatározásával minden adott volt az IIC egység identifikálására,
hiszen az X1(t), X2(t) és h(t) bemenetek már korábban rendelkezésünkre álltak. Az
identifikáció céljából Mathematica alatt dinamikus neurális hálózatot hoztunk létre, mellyel
diszkrét időben a belső IIC egység határozható meg [K-22]:

iint ( t ) =

10.671
1 + e −3.468h( t −1 )−0.278h( t )+ 0.269 X1( t −1 )−3.711X1( t )−3.828 X 2 ( t −1 )− 2.879 X 2 ( t )−0.195 iint ( t )+ 0.935

− 3.46165

(2-12)

2.3. ábra Az OGTT mérésből mért inzulinértékek interpolált ábrája.

−

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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2.4. ábra A tervezett IIC egység által generált inzulin fluxus.

2.5. ábra Az IIC és a dinamikus neurális hálózat által generált inzulinfluxus összehasonlítása.

A kapott eredményeink (2.5. ábra) egyértelműen bizonyították, hogy az IIC egységgel
kiegészített módosított minimál modell nemcsak az intenzív felügyelet alatt álló I-es típusú
cukorbetegek esetében alkalmazható, hanem, amint azt látni lehet, az intersticiális inzulin
fiziológiai változását is képes követni, ráadásul úgy, hogy a Bergman-modell egyszerű
struktúrája megtartható (előnyeivel és hátrányaival egyetemben).

2.2.2 A Sörensen-modell redukciójának vizsgálata és LPV irányú
modellezése
A Bergman-modelltől eltérően, ahogy azt a 2.1 fejezetben bemutattam, természetesen más
modellek is megjelentek. Legbonyolultabbjukat a 19-ed rendű Sörensen-modell jelenti [33],
melyet a modell komplexitása és kezelhetősége miatt (Appendix A) csak ritkán alkalmaztak a
cukorbetegség szabályozásának kutatásában.
Gyakorlatilag eddig két lineáris szabályozási módszert alkalmaztak (H∞ és Modell
Prediktív Szabályozás (MPC)) a Sörensen-modellre, a modell nemlineáris tulajdonságaival

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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viszont még nem foglalkoztak. Mivel azonban a Sörensen-modell az emberi glukóz-inzulin
háztartást nagy precizitással írja le, de klinikailag nehezen alkalmazható, felmerül a kérdés,
hogy milyen megoldást lehetne találni azért, hogy a Sörensen–modellre könnyebben lehessen
szabályozót tervezni, és ugyanakkor a modell precízitása csak minimálisan sérüljön.
Ezért

kutatásaim

egyik

részeként

a

Sörensen-modell

irányítástechnikai

tulajdonságainak (megfigyelhetőség, irányíthatóság, stabilitás) és redukciójának kérdéskörét
vizsgáltam, illetve a fiziológiailag értelmezhető glukóz-inzulin rendszerre (ez utóbbit lásd 3.2
fejezetben) LPV (lineáris paraméterfüggő) alapú indukált L2 norma minimalizálását biztosító
szabályozót terveztem.

2.2.2.1 Lineáris paraméterfüggő (LPV) irányítástervezés politópikus
modellezéssel
Az LPV alapú irányítástervezés a nemlineáris modell alapú tervezés egy hatékony megoldása.
LPV rendszereken azon véges dimenziójú lineáris rendszerek csoportját értjük, melyeknek
állapottere

folyamatosan

függ

az

időben

változó

paramétervektortól,

ρ(t).

Ezen

paramétervektor trajektóriája ismeretlen ugyan, ellenben értékei valós időben mérhető (vagy
számítható) értékeket képeznek, és adott korlátos tartományba illeszkednek [49], [50].
Következésképpen tehát ismert a paraméter aktuális értéke.
Definíció 2.1. Legyen P ⊂ Rs egy kompakt altér. Ekkor FP minden szakaszosan
folytonos R+ (idő)-ról P -re értelmezett függvények (minden intervallumon véges számú
diszkontinuitással) paraméterváltozós halmazát jelenti. A P ⊂ Rs kompakt altér az A:
s

R → R n×n , B: R

s

→ R

n×nu

s

, C: R → R

n y ×n

s

, D: R → R

n y ×nu

mátrixfüggvényekkel

egyetemben egy n-edrendű LPV rendszert jelöl, melynek a rendszeregyenlete:

x& (t ) = A( ρ ) x(t ) + B( ρ )u (t )
y (t ) = C ( ρ ) x(t ) + D( ρ )u (t )

(2-13)

alapján változik, ahol ρ(t) ∈ FP , [51].
Látható tehát, hogy az LPV modellben a paraméterváltozók megválasztásával elrejtjük
a rendszer nemlinearitását, valamint a mért paraméterváltozók biztosítják, hogy a tervezni
kívánt szabályozó képes legyen a rendszer teljes működési tartományát leírni.
Az LPV rendszerek leírására több módszer is létezik. Affin alapú modellezés során a
ρ(t) paraméterváltozók egy része megegyezik az x(t) állapotokkal [42] (a 3.1.3.1 fejezet külön
foglalkozik majd ezzel a modellezési lehetőséggel).
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Az LPV rendszerek leírásának másik lehetősége a politópikus modellezés, mely során
a nemlineáris modell A(t), B(t), C(t), D(t) paramétermátrixait a modell érvényességi területét
reprezentáló politóp pontjaiban linearizált formában írjuk fel és ezáltal egy lineáris modellsereget kapunk [19]:

⎧

j

j

⎫

i =1

⎭

Σ (t ) ⊂ {Σ 1 , K , Σ 2 } = ⎨∑ α i Σ i : α i ≥ 0, ∑ α i = 1⎬
⎩i =1

⎡A
ahol Σ i = ⎢ i
⎣Ci

(2-14)

Bi ⎤
.
Di ⎥⎦

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a politópikus LPV modell csak a politóp
tartományon belül érvényes, ezért fontos, hogy a politóp tartománnyal képesek legyünk leírni
a rendszer teljes érvényességi területét. A szimuláció során, amennyiben szükséges, lineárisan
interpolálunk a modellek között.

2.2.2.2 Modell bizonytalanságok
Robusztus szabályozások esetében nagyon fontos szerepet játszik a dinamikus
rendszerek bizonytalansága, mely azáltal jelenik meg, hogy approximáljuk a valós rendszert,
és így egyre nagyobb lesz a különbség a modell és a valós rendszerek között. Ezt nevezzük
modell bizonytalanságnak [52]. A bizonytalanság hiányos ismeretből, vagy hozzávetőlegesen
ismert fizikai változókból származhat.
A névleges modell meghatározásakor és a bizonytalanságok felső korlátainak
becslésekor két fontos elvet kell szem előtt tartani [52]:
•

Magas minőségi követelmények esetén a bizonytalanságnak kicsinek kell
lennie;

•

Minél több a bizonytalanságot illető információ, annál nagyobb az elérhető
minőség.

A bizonytalanságoknak két alapvető csoportja ismert:
•

Dinamikus bizonytalanság (komplex értékű): dinamikus tagok, illetve
dinamikus jellemzők elhanyagolásakor jelentkező bizonytalanságok;

•

Parametrikus bizonytalanság (valós értékű): hiányos fizikai paraméterértékekből származó bizonytalanság.
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2.2.2.3 LPV rendszerek kvadratikus stabilitása és indukált L2 alapú
minőségkritériuma
Mivel a Sörensen-modell vizsgálatánál a továbbiakban, a kvadratikus stabilitási tulajdonságot
és az indukált L2 norma alapú minőségkritériumot használom, fontosnak tartom röviden
ismertetni ezen terminológiák elméletét.
s

Legyen P ⊂ Rs egy kompakt altér és A: R → R n×n egy folytonos, korlátos
mátrixfüggvény, mely az x& (t ) = A( ρ (t )) x(t ) LPV rendszert írja le ( ρ (t ) ∈ P). Úgyszintén
n

legyen V: R → R egy Lyapunov-függvény jelölt [54]:
V ( x) = x T Px

(2-15)

ahol P ∈ R n×n , P = P T > 0 egy konstans, pozitív definit mátrix.
Ebben az esetben, ∀ ρ ∈ P esetén, az LPV rendszer trajektóriái mentén, a
következőek a V(x) függvény idő szerinti deriváltjai [53]:

[

]

d
V ( x(t ) ) = x T (t ) AT ( ρ (t )) P + PA( ρ (t )) x(t )
dt

(2-16)

Definíció 2.2, [55]. Az A mátrixfüggvényt kvadratikusan stabilisnak nevezzük P

felett, ha létezik olyan P ∈ R n×n , P = P T > 0 pozitív definit mátrix, amelyre ∀ ρ ∈ P
esetében igaz:
AT ( ρ (t )) P + PA( ρ (t )) < 0

(2-17)

Lényegében tehát, a kvadratikus stabilitás a robusztus stabilitás egy idővariáns
paraméterekre felírt szigorúbb változata, hiszen a ρ(t) paramétertrajektória gyors változásaira
is érvényes és definíciójához egyetlen kvadratikus Lyapunov-függvény szükséges.
Definíció 2.3, [53]. Ha egy ΣP LPV rendszer esetén az A mátrixfüggvény

kvadratikusan stabilis, akkor a ΣP LPV rendszer is kvadratikusan stabilis.
Definíció 2.4. (LPV rendszer indukált L 2 normája), [53]. Adott kvadratikusan stabilis

és nulla kezdeti feltételekkel rendelkező ΣP LPV rendszer esetén, az indukált L2 norma
meghatározása a következő:
GP

L 2 ←L 2

= sup sup

ρ∈P d 2 ≠ 0
d ∈L2

e
d

2
2

(2-18)

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
Ekkor tehát az e hibára nézve (L2 értelemben) a GP
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L 2 ←L 2

a legrosszabb d zavarást

jelenti (az összes kauzális ΣP–vel leírt lineáris operátor tere felett).
A fentebb leírt definíciók értelmében, az alábbi kvadratikus minőségi következményt
lehet megfogalmazni:
Következmény 2.1, [53], [55]. Adott ΣP LPV rendszer és γ > 0 esetén, ha létezik egy

X ∈ R n×n , X = X T > 0 pozitív definit mátrix, úgy hogy minden ρ ∈ P esetében igaz az
⎛ AT ( ρ ) X + XA( ρ ) XB( ρ ) γ −1C T ( ρ ) ⎞
⎜
⎟
−I
BT (ρ ) X
γ −1 D T ( ρ ) ⎟ < 0
L =⎜
⎜
⎟
−1
−1
⎜
⎟
−I
γ
C(ρ )
γ
D( ρ )
⎝
⎠

(2-19)

egyenlőtlenség, akkor:
1. Az A kvadratikusan stabilis P felett;
2. Létezik egy 0 < β < γ skalár érték, úgy, hogy GP

L2 ←L2

≤β.

A (2-19) mátrixegyenlőtlenséget a sokkal ismertebb

(

)

AT ( ρ ) X + XA( ρ ) + γ −2 C T ( ρ )C ( ρ ) + XB ( ρ ) + γ −2 C T ( ρ ) D( ρ ) ⋅

(

⋅ I − γ −2 D T ( ρ ) D( ρ )

) (B
−1

T

)

( ρ ) X + γ − 2 D T ( ρ )C ( ρ ) < 0

(2-20)

Riccati egyenlőtlenségből lehet megkapni, Schur dekompozíció útján [53]:
Az indulkált L2 norma minimalizálásának feladata tehát a min γ megtalálása,
X

Lγ 2 < 0 , X > 0 és γ >0 megkötések mellett, ahol az Lγ 2 az L -ből származtatható:

Lγ 2

⎛ AT ( ρ ) X + XA( ρ )
⎜
=⎜
BT (ρ ) X
⎜
⎜
C(ρ )
⎝

XB( ρ ) C T ( ρ ) ⎞⎟
−I
0 ⎟<0
⎟
0
− γ 2I ⎟
⎠

(2-21)

2.2.2.4 A Sörensen-modell munkaponti linearizálása, a lineáris
rendszeregyüttes vizsgálata
A Sörensen-modell egyenleteiből látható (A.2 fejezet), hogy a modell két kimenettel
és két bemenettel rendelkezik. A két bemenet az (A-4) egyenletben szereplő glukóz bevitelt,
Γmeal (mely gyakorlatilag a zavarást jelenti), illetve az (A-20) egyenletben szereplő ΓIVI, az

intravénásan adagolt inzulin mennyiségét jelenti. A rendszer kimenetét az (A-3) egyenlet
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állapotváltozója (a szív-tüdő kompartment glukóz értéke), G HC jelenti (lásd A.1 Appendix
ábra és A.2 Appendix ábra). Emellett még, kutatásaink során, kimenetnek választottuk a
perifériás inzulin változását leíró (A-24) egyenlet állapotváltozóját, I PC .
A Sörensen-modellt úgy alkották meg, hogy az ún. bazális postabsorptive állapotban a
glukóz és inzulin modell szétcsatolódik, hiszen az eredeti normál glukóz-inzulin háztartást
leíró modellből [44], azáltal, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelését nem vették figyelembe
(lásd (A-27)) az I-es típusú cukorbetegekre érvényes modellt alkották meg [18].
Tekintve, hogy a modell 19 állapotváltozós, nehéz következtetéseket levonni a
globális stabilitási tartományra vonatkozóan (lévén, hogy a Lyapunov függvény is 19 változós
valós függvény lesz) [7], [18]. Ennek okáért a hangsúlyt, az állapottér fiziológiailag értelmes
tartományában releváns fiziológiás munkapontok körüli lokális stabilitás vizsgálatára érdemes
helyezni.

Mindez

azt

jelenti,

hogy

a

tényleges

működési

tartományt

lineáris

rendszeregyüttessel célszerű „lefedni”, így ezek stabilitása már könnyebben vizsgálható.
A munkapontok kiválasztása során megvizsgáltuk az állapotváltozók fiziológiailag
lehetséges szélsőértékeit. A választások során a rendszer azon tulajdonságát is felhasználtuk,
hogy a vércukor- és az inzulinszint az egyes kompartmentekben kis késleltetésekkel ugyan, de
együtt mozog [33].
A legelső kézenfekvő munkapont maga a normoglikémiás állapot, ahol a mért
kimeneti glukóz koncentráció y = G HC

= 81.1 mg/dL (4.46 mmol/L). Ebben az esetben

kiszámítottuk azt az inzulinkoncentrációt is, amelyre 0 mg/min glukózbevitel mellett tartható
az y(t) kimeneti koncentráció (ezáltal egyfajta egyensúlyi pontot határoztunk meg, melyet
később a Sörensen-modell linearizálásához használhattunk):
I PC init = 26.6554

mU
L

(2-22)

A politóp környezet leírása, valamint a további munkapontok meghatározása a
normoglikémiás állapotvektor alapján történt. A figyelembe vett glukóz-inzulin értékeket a
fiziológiai értelmezhetőség szempontjából választottuk meg. Eszerint, a normoglikémiás
állapothoz képest az alábbi glukóz-inzulin esetek kombinációját vettük figyelembe:
•

Glukózkoncentrációk: 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200% [%-ban a 81.1
mg/dL normoglikémiás állapothoz képest];

•

Inzulinkoncentrációk: 0%, 25%, 50%, 100%, 150%, 200% [%-ban a (2-22)ben meghatározott állapothoz képest].
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Az így létrehozott 36 sarokpontból álló politóp környezetben egyenként linearizáltuk a
nemlineáris

rendszert,

majd

ezek

stabilitási,

irányíthatósági

és

megfigyelhetőségi

tulajdonságait mértük le. Az eredményeket a 2.1. Táblázat összesíti. Látható, hogy kivétel
nélkül, az összes munkapontban létrehozott lineáris modell stabilnak bizonyult, míg az
irányíthatóság és megfigyelhetőség nem minden állapotváltozóra igaz (a megfigyelhetőségi és
irányíthatósági mátrixok nem teljes rangúak). Ez a következtetés fizikai meggondolás alapján
is levonható, hiszen mind a glukózt, mind pedig az inzulint csak egy helyen adagoljuk,
továbbá a rendszer kimenete csak az elgondolt in-vivo glukózszenzor által mért koncentráció
(illetve a perifériás inzulinkoncentráció értéke).
Mivel a Sörensen-modellen végzett kutatásainkat a [18] által elért eredményekkel
kívántuk összevetni (lévén, hogy a publikáció hasonló célok mentén vizsgálódott, csak éppen
utólag, a szabályozás során, lineáris módszereket használt), a szimulációk során ugyanazt a
szakirodalomban Lehmann és Deutsch [28], által modellezett hat órás standard ételfelszívódást tekintettük zavarásnak. Ezt [18] alapján egy

1 / 60
egytárolós átviteli
s + 1 / 60

függvénnyel szűrtük. A felszívódás változását a 2.6. ábra szemlélteti.
Mindezek alapján, a 36 sarokpont lineáris modelljeiből (a MATLAB alatt) LPV
modellt alkottunk, majd ennek a nemlineáris modellre való illeszkedését hasonlítottuk össze.
A nyílt rendszer szimulációja során az inzulinbemenetet nullának tekintettük (csak
glukózbemenetet alkalmaztunk, a 2.6. ábra alapján). Az eredményt a 2.7. ábra szemlélteti.
2.1. Táblázat A Sörensen-modell politóp sarokpontjaiban létrehozott (és a normoglikémiás állapothoz
viszonyított) lineáris modellek stabilitás vizsgálata (S=stabil), illetve az irányíthatósági és megfigyelhetőségi
mátrixainak rangjai.
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Látható, hogy a lineáris modell elfogadható hibahatáron belül közelíti meg a
nemlineáris modellt. Ugyanakkor az is észrevehető, hogy inzulinadagolás hiányában a glukóz
koncentráció nagyon magas értékre emelkedik, ami teljesen elfogadhatatlan egy cukorbeteg
esetében.
Szintén észrevehető, hogy a politóp alapján létrehozott LPV modell kilép a
fiziológiailag értelmezett tartományából (lévén, hogy a politóp maximális 200%-os glukóz
értéke 162.2 mg/dL-nek felel meg, ami kisebb a 2.7. ábra maximális értékétől), így ebben az
esetben a glukóz koncentráció értéke az alapszintre esik vissza.
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2.6. ábra A glukóz felszívódás [28] által javasolt és [18] által alkalmazott görbéje.
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2.7. ábra Az eredeti nemlineáris Sörensen-modell (folytonos vonal) és a 2.1. Táblázat alapján figyelembe vett
politóp tartományon (36 sarokpont) tervezett LPV modell (szaggatott vonal) összehasonlítása.
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2.8. ábra Az eredeti nemlineáris Sörensen-modell (folytonos vonal) és a kiterjesztett glukóz értékekkel
létrehozott politóp tartományon tervezett LPV modell (szaggatott vonal) összehasonlítása.

Ebből kifolyólag (ahhoz, hogy az illesztés jóságát erre a tartományra is lemérhessük)
az alábbi pontokkal terjesztettük ki a politóp tartományunk glukóz tartományát:
•

Glukózkoncentrációk: 250%, 300%, 350%, 400% [%-ban a 81.1 mg/dL
normoglikémiás állapothoz képest];

Az így kiterjesztett politóp sarokpontokban létrehozott lineáris modellek szintén
stabilnak bizonyultak és az így létrehozott LPV modell nemlineáris modellel való
összehasonlítását a 2.8. ábra szemlélteti. Amint azt sejteni lehetett, ebben az esetben az LPV
rendszer már nem lép ki a politóp környezetéből, és megfelelően közelíti meg a nemlineáris
Sörensen-modell válaszát.

2.2.2.5 A Sörensen-modell redukciójának vizsgálata
A linearizálás során eredményül kapott 19-ed rendű lineáris rendszersereg nehézkesen
kezelhető és a modern szabályozástechnikai módszerek számára is előnytelen alakú. Egyetlen
előnye, hogy az állapotváltozók megőrzik fizikai jelentésüket. Ezért a Sörensen-modell
esetében, a modell redukciójának lehetőségét vizsgáltuk.
A lineráris rendszerek rendjének csökkentésére, azaz egyes állapotok eliminálására
többféle

módszer

ismeretes.

Az

egyik

legelterjetebb

módszer

egy

alkalmas

állapottranszformáción, majd egy altérre történő projekción alapul [56]. A cél, hogy egy olyan
minimális állapotváltozó-halmazt határozzunk meg, mely ugyanazt a bemeneti-kimeneti
viselkedést produkálja mint az eredeti rendszer.

2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.
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Ismeretes, hogy tetszőleges, nem szinguláris lineáris állapotváltozó-transzformáció
változatlanul hagyja egy lineáris, autonóm rendszer bemeneti-kimeneti viselkedését. Tudjuk,
hogy egy autonóm, lineáris rendszer irányíthatósági és megfigyelhetőség mátrixa az ndimenziós tér egy-egy alterét feszíti ki. Legyen Wco = WcWo , azaz az irányíthatósági és
megfigyelhetőségi mátrix szorzata. Ekkor azt a T transzformációt keressük, melyre
Wco = TΛT −1 diagonális lesz. Megmutatható, hogy ezen T transzformációt alkalmazva [56]:

~
W c = T − 1W c T − 1*
~
W o = T *W oT

(2-23)

~
~
kapjuk, ahol Wc = Wo = Σ , és ahol Σ egy diagonál mátrix.

Az eddigiek alapján:

Σ 2 = T −1WcWo T

(2-24)

vagyis T úgy skálázza a rendszert, hogy Wco diagonálissá válik, valamint az is látható, hogy

Σ sajátértékei (az ún. Hankel szinguláris értékek) pozitív valós értékűek. Wco sajátvektorai
azoknak az állapotoknak feleltethetők meg, melyeken keresztül a bemenet a kimenetre hat. Az
egyes Hankel szinguláris értékek nagysága az egyes állapotok relatív fontosságát jellemzik és
ezek függetlenek a mindenkori realizációtól. Ezért a modell rendjét úgy csökkentjük, hogy
elhagyjuk a kis Hankel szinguláris értékeknek megfelelő állapotokat.
A már említett [18] során, ezen megfontolások alapján redukálták harmadrendűre a
modellt (használva a MATLAB beépített balmr() függvényét, mely minimalizálja az eredeti
és a redukált rendszer frekvenciatartománybeli eltérésének H ∞ normáját), ám ezzel minden
arra vonatkozó információt elvesztetettek, hogy a régi állapotér milyen módon képződik le az
új állapottérbe. Következésképpen, a redukció folyamatát mi lépésekre bontottuk és így a
lépésenként kapott transzformációs mátrixokkal képesek voltunk kézben tartani az új
állapottér szerkezetét [7].
Három redukció-lehetőséget vizsgáltunk. Az első, a rendszer 3 állapotváltozóra való
redukálása (gyakorlatilag a [18] által kapott összehasonlítás végett), míg a másik kettő a 2.1.
Táblázat alapján listázott megfigyelhetőségi és irányíthatósági mátrixok rangjai által
meghatározott redukciók (14 és 15 állapotváltozóra való redukció, vagyis a maximálisan
irányítható vagy megfigyelhető állapotok száma). Ezáltal azt kívántuk érzékeltetni, hogy a
modell komplexitása és a számítási igény között egy folyamatos „trade-off” szükséges. A
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redukált modelleket frekvenciatartományban értékeltük [7], és a [18] által megfogalmazott
releváns [0.0002 0.2] rad/min intervallumban jó egyezést tapasztaltunk, (csak ennél magasabb
frekvenciákon volt tapasztalható eltérés) [7].
A redukált modelleken (a fentebb leírt kiterjesztett politóp környezetre) szintén LPV
modelleket alkottunk, melyek a 2.9. ábra, 2.10. ábra, 2.11. ábra által szemléltetett módon
illeszkednek az eredeti nemlineáris Sörensen-modellre.
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2.9. ábra A 3 állapotra redukált eredeti nemlineáris Sörensen-modell (folytonos vonal) és a kiterjesztett glukóz
értékekkel létrehozott politóp tartományon tervezett LPV modell (szaggatott vonal) összehasonlítása.
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2.10. ábra A 13 állapotra redukált eredeti nemlineáris Sörensen-modell (folytonos vonal) és a kiterjesztett
glukóz értékekkel létrehozott politóp tartományon tervezett LPV modell (szaggatott vonal) összehasonlítása.
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2.11. ábra A 14 állapotra redukált eredeti nemlineáris Sörensen-modell (folytonos vonal) és a kiterjesztett
glukóz értékekkel létrehozott politóp tartományon tervezett LPV modell (szaggatott vonal) összehasonlítása.

Látható, hogy a három eset eredményei közel egyformák a glukóz tekintetében (a 3
állapotra redukált modell esetében a glukóz értéke picit magasabb a 13- és 14 állapotra
redukált modell glukóz értékeinél), ellenben az inzulin esetében, a 3 állapotra redukált modell
változása a legkisebb.
Összességében elmondható tehát, hogy sikerült a Sörensen-modell tekintetében
fiziológiailag definiált politóp környezetre LPV modellt létrehozni, mely a nemlineáris
modellt megfelelően közelíti. Bizonyítottam továbbá azt is, hogy bizonyos tartományokban a
teljes 19-ed rendű nemlineáris modell már egy 3 állapotváltozós redukált modellegyüttessel is
eredményesen leírható (amelynél viszont nem minden esetben lehet fiziológiailag
értelmezhető állapotokról besyeélni). Ez lehetővé teszi a dinamika kellő pontosságú
modellezése mellett, a robusztus irányítási algoritmusok alkalmazását (lásd 3.2 fejezet).

2.3

Az eredmények orvosinformatikai gyakorlati
hasznosulása

2003-ban a Heim Pál Gyermekkórház felkérésére, egy gyermekkori cukorbetegség és
halláskárosodás közötti kapcsolat kimutatását vizsgáló kutatásba kezdtünk, melynek egyik
célja egy cukorbetegség (és vele párhuzamosan egy másik, a halláskárosodás)
diagnosztizálására és monitorozására alkalmas orvosinformatikai rendszer kifejlesztése volt.
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2. fejezet. Új elvek az I-es típusú diabétesz modellezésében.

A két szoftver 2005-ben készült el és telepítésük még abban az évben megtörtént a Heim Pál
Gyermekórház Belgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti osztályaira.
Eredményeinket két konferencián [K-23], [K-25], mutattuk be, melyből a 2004-es
temesvári nemzetközi automatizálási és informatikai konferencián prezentált dolgozatunkat
[K-23], a Román Akadémia Automatizálási és Alkalmazott Informatikai bizottsága
kiválasztott dolgozatként saját szaklapjában közölte [K-24].
A cukorbetegség szempontjából, a fejlesztés célja egy olyan korszerű diabétesz
monitorozó és diagnosztizáló orvosinformatikai rendszer kialakítása volt, mely főleg a
kiskorú

populációra

orientálódott.

A

rendszer

a

következő

paraméterek

off-line

monitorozására és kiértékelésére képes: vércukor, HbA1C, zsírparaméterek (koleszterin,
triglicerid, HDL koleszterin), vérgázok (PH, bázis készlet (Be, Beee)), pajzsmirigy hormonok
(T3, T4, TSH), C-peptid, EmA, Epilepszia, Neuropathia, ABPM (szisztolés, diasztolés) és
természetesen általános jellegű paraméterek (súly, magasság, bőrállapot (normál, csomós
vagy gombás)), azaz láthatóan a teljes cukorbetegség kórképre.
A cukorbetegek ellátásának követésére, percentil alapú ábrázolást is beépítettünk
(súly, magasság és testtömeg index (BMI) jellegű), mely a WHO ajánlásokat veszi
figyelembe, külön kezelve a női és a férfi populációt [48]. Ezek segítségével az orvosnak
lehetősége van követni az általa alkalmazott terápia hatékonyságát (2.12. ábra).
Ezzel párhuzamosan, a diagnosztizálást tekintve, szintén a WHO ajánlásai szerint
építettük be a rendszerbe a diabétesz diagnosztizálásának döntési algoritmusát (2.13. ábra).

2.12. ábra Ábrázolás BMI percentil görbéken.
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2.13. ábra A cukorbetegséget diagnosztizáló általunk ábrázolt döntési algoritmus a WHO ajánlásai alapján.

A rendszert 110, a Heim Pál Gyermekkórházban regisztrált cukorbeteg több mint 5000
mérésére teszteltük 100%-os hatékonysággal. A rendszert jövőbeni kutatásokhoz, illetve a
közelmúltban elnyert OTKA pályázatunkhoz [152], kívánjuk használni, mely jelen doktori
munka célkitűzéseihez szorosan kapcsolódik.

2.4

Összefoglalás, 1. tézis megfogalmazása

Az I-es típusú cukorbetegség esetében új modellezési elveket fogalmaztam meg. Modellezési
formalizmusaim kiterjednek a módosított Bergman-féle minimál modellre, valamint a
nagykomplexitású Sörensen-modell analitikus vizsgálataira. Továbbá, az általam javasolt
megközelítések numerikusan kezelhető algoritmizálást jelentenek bonyolult optimális
irányítási stratégiák adaptálásához, valamint szélesebb diabétesz populáció lefedéséhez.
a.

Bergman-féle módosított minimál modell kiegészítése. Belső inzulin egységet

javasoltam a Bergman-féle módosított minimál modell kiegészítésére, mellyel a
modell nemcsak az intenzív felügyelet alatt álló I-es típusú cukorbetegeket képes
modellezni, hanem az intersticiális inzulin fiziológiai változását is követni képes,
anélkül, hogy sérülne a Bergman-modell egyszerű struktúrája.
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Sörensen-modell LPV modellezése. Egyszerűbb kezelhetőségéért, a fiziológiai

határokon belül, a Sörensen-modellre LPV modellt javasoltam, mely megfelelő
fokszámra redukálható és ezáltal megkönnyíti a modell szabályozási
lehetőségeit, valamint a modell alkalmazhatóságát.
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3. fejezet
Robusztus irányítási módszerek
optimális inzulinadagoláshoz
A 2. fejezetben leírt rövid irodalomfeldolgozásából kitűnt, hogy a cukorbetegség szabályozása
kapcsán az alkalmazott modelltől függően a szabályozási módszerek széles skálája
alkalmazható: klasszikus módszerek, lágy számítási módszerek, modern irányításelméleti
algoritmusok. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a páciensek nagyon különböző
dinamikus jellemzőkkel rendelkeznek, mi több ezek a jellemzők időfüggőek, az a kérdés
merül fel, hogy az elméleti úton tervezett, majd szimulált szabályozási algoritmus mekkora
populációt képes lefedni, mekkora populációra lehet általános érvényű és egyúttal
használható.
A kérdés ma is aktuális, hiszen manapság a páciensek továbbra is manuális úton
állítják be saját vércukorszintjüket. A (vérmintákból) mért glukóz értékek alapján, saját
maguknak kell eldönteniük, hogy mekkora legyen a beinjektálandó inzulin mennyisége.
Habár a folyamat diabetológusok által felügyelt folyamat, mégis számos alkalommal – főleg a
páciensek hozzáállása miatt – rosszul kezelt esettel találkozhatunk, melyek akár hyper- (a
normál glukóz állapot feletti) vagy hypoglycemia (a normál glukóz állapot alatti) állapotához
vezethet.
Éppen ezért, a cukorbetegség általánosabb érvényű szabályozása kapcsán, a kutatások
arra mutattak rá [12], [13], hogy noha a modellt és az alkalmazott szabályozási algoritmust
együttesen kell kezelni [14], [15], ha komoly minőségi követelményeket írunk elő nem egy
alacsony komplexitású szabályozás (pl. PID) a legmegfelelőbb. Következésképpen (lásd 2.1
fejezet), a cukorbetegség általánosabb érvényű szabályozása kapcsán a szakirodalom két
irányba orientálódott: adaptív szabályozások, és modern robusztus technikák felé.
Jelen fejezet a robusztus technikák tématerületével foglalkozik és az I-es típusú
cukorbetegség szabályozása és optimális inzulinadagolása tekintetében tárgyalja ezen
módszereket, illetve hasonlítja össze a már e téren publikált szakirodalmi eredményekkel.
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A robusztusság a szabályozási rendszerek egyik alapvető követelménye, mivel a valós
rendszerek külső zajhatások és mérési hibák következtében rendkívül sebezhetőek.
Ugyanakkor a rendszert leíró és a tervezéshez használt matematikai modellek csak bizonyos
hibával képesek közelíteni a figyelembe vett rendszert. Ez újabb hibaforrást jelent [16].
A klasszikus SISO (egy bemenetű – egy kimenetű) rendszerek esetében a robusztusság
kérdését megfelelő amplitúdó- és fázistartalék biztosításával érték el. A MIMO (több
bemenetű – több kimenetű) rendszerek elméletének kezdetén (az 1960-as évek) a
robusztusságot megfelelő minőségi követelmények elérésével oldották meg. Ez a megoldás
viszont csak akkor működött, ha a matematikai modell elég pontos volt és a külső zajhatást is
fehér zajként lehetett felfogni. Ezen korlátok feloldása és a robusztusság kérdésének (a
szabályozási feladatban való) explicit befolyásolása érdekében, az 1980-as években egy külön
elméletet dolgoztak ki, melyet ma H∞ optimális szabályozásként ismernek [16], [17]. A
módszer lényege, hogy a tervezés során, a modellben elhanyagolt tényezőket, különböző
bizonytalansági súlyfüggvényekkel fogalmazzák meg, és így egy korlátozások melletti
optimalizációs feladatot kapnak: a robusztus stabilitás mellett maximalizálnak, ahol a
korlátozást a zárt rendszer stabilitása jelenti [16]. Jelen fejezet tehát ezen elmélet több
módszerére alapozva, az optimális inzulinadagolás érdekében robusztus irányítási
módszereket alkalmaz.
Először a Bergman-modell esetében a H2 / H∞ vagy az úgynevezett minimax módszert
alkalmaztam, melyet a klasszikus LQ szabályozással hasonlítottam össze, majd a klasszikus
H∞ módszert alkalmaztam. A H∞ módszer esetében célom volt, hogy az általam alkalmazott

modellel is hasonló eredményeket érjek el, mint a szakirodalom ezirányú publikációiban
elértek [13], [18], és ezáltal helyes kiindulási alapom legyen a μ-szintézis és az LPV (lineáris
paraméterfüggő rendszerek) és FDI (hibadetektálás) módszerekhez, melyeket a cukorbetegség
szabályozásában a szakirodalomban elsőként alkalmaztam. Az alkalmazott módszereket csak
rövid és tömör elméleti leírással vezetem fel, bővebb információk a [16], [17], [19]
találhatóak. Végül a Sörensen-modell esetében LPV alapú indukált L2 norma minimalizálását
biztosító szabályozót terveztem, amely abból a tekintetből újdonság, hogy a Sörensen
modellre eddig csak lineáris robusztus módszereket tudtak alkalmazni (H∞, MPC). Mért
értékeknek főleg a szakirodalomban már használt értékeket vettem figyelembe, ugyanis a
módszerek alkalmazása mellett célom volt bizonyítani, hogy a használt szabályozási
algoritmusok, adott körülmények között, jobb megoldást eredményeznek. Ezen mérések
mellett viszont saját méréseket is végeztem (inkább a zavarást jelentő glukóz-bemenet
sokrétűsége miatt), melyeket a Budapesti Heim Pál Gyermekkórházban mértem le és
melyekre a megfelelő helyeken tömören hivatkozni fogok.
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Robusztus irányítási módszerek alkalmazása a
Bergman-modellre

3.1.1 Intenzív felügyelet alatt álló I-es típusú cukorbetegek
glukóz-inzulin szintjének szabályozása H2/H∞ térben
3.1.1.1 A minimax módszer elméleti összefoglalása
A H2/H∞ szabályozási módszer, vagy ismertebb nevén a minimax algoritmus, a klasszikus LQ
szabályozás [20], kiterjesztését jelenti [16], [21].
Tekintsük az alábbi módon leírt általános lineáris időinvariáns rendszert:
x&( t ) = Ax( t ) + Bu( t )
y( t ) = Cx( t )

(3.1)

ahol A, B, C konstans mátrixok.
Ismert [20], hogy a klasszikus LQ szabályozás esetében az alábbi kvadratikus
költségfüggvény minimalizálása a cél:
J ( u,d ) =

1∞ T
[ y ( t )Qy( t ) + u T ( t )Ru( t )] dt
∫
20

(3.2)

ahol Q és R pozitív definit mátrixok. A klasszikus LQ szabályozás lényege, hogy a CARE
(Control Algebraic Riccati Equation) egyenlet alapján [20], olyan u*(t) beavatkozó jelet
állítson elő ( t ∈ [ 0,∞ ] ), amelyre bármely u(t) esetében igaz a J(u*(t)) ≤ J(u(t))
egyenlőtlenség ( t ∈ [ 0,∞ ] ). Ehhez természetesen megfelelő Q és R mátrixok megválasztása
szükséges. Ugyanakkor, a (3.2) alapján megfigyelhető, hogy a bemenet esetében a módszer
együttesen kezeli a kívánt és a nemkívánt (zavarás) bemeneteket. A CARE egyenlet
stacionárius (P időfüggetlen mátrix) formában felírt alakja:
PA + AT P + Q − PBR −1 B T P = 0

(3.3)

Ezzel szemben, a minimax szabályozás esetében, a kívánt bemenet, u ( t ) , külön
szerepel a zavarástól, d(t):
x&( t ) = Ax( t ) + Bu ( t ) + Ld ( t )
y( t ) = Cx( t )

(3.4)
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így a minimalizálandó költségfüggvény szintén ezt a szeparáltságot tartalmazza explicit
módon:
1∞ T
[ y ( t ) y( t ) + u T ( t )u ( t ) − γ 2 d T ( t )d( t )]dt
∫
20

J( u ,d ) =

(3.5)

Látható, hogy ebben az esetben a zavarás éppen ellentétes a kívánt bemenettől, negatív
jellel szerepel, vagyis a zavarás maximalizálása mellett, az u ( t ) beavatkozó jel minimalizált
értékét keressük (3.1. ábra). A módszer tehát a lehető legrosszabb zavarásra (a
szakirodalomban angol megnevezésében „worst-case disturbance”) tervez optimális
szabályozást, vagyis a tervezés a lehető legrosszabb irányban történő tervezés [21]:
max J ( u , d ) → min J ( u , d )
d( t )

(3.6)

u( t )

A (3.6)-ban megfogalmazott feladatnak csak egyetlen megoldása van [16], mely az
alábbi egyenlőtlenségeket elégíti ki:
J( u * ,d) ≤ J( u ,d) ≤ J( u , d * )

(3.7)

ahol u * az optimális beavatkozást, míg d * a legrosszabb zavarást jelöli. Következésképpen,
a kívánt és nemkívánt bemeneteket számító relációk az alábbi módon írhatók fel [21]:
u * ( t ) = − B T Px* ( t )

d* ( t ) =

1

γ

2

(3.8)

LT Px* ( t )

(3.9)

Kd
d

worst
dist.

r

u

L
.
x

Bu

x

-

-

C

y

A
Ku
3.1. ábra A minimax módszer (kiterjesztett LQ módszer) általános blokkvázlata.
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ahol P az MCARE módosított Riccati egyenlet szimmetrikus pozitív definit megoldása:
PA + AT P + C T C − P( BB T −

1

γ

2

LLT )P = 0

(3.10)

3.1.1.2 A minimax módszer alkalmazása I-es típusú cukorbetegek esetében
Az I-es típusú cukorbetegek esetében, a minimax módszer alkalmazását kettős céllal
végeztem: egyfelől rá akartam mutatni a módszer alkalmazási aspektusaira, másfelől pedig a
módszer Mathematica alatti szimbolikus programozását terveztem (ez utóbbi cél
eredményeinek a bemutatása a 4.2.1 fejezetben található). Elért eredményeimet a 2004-es
orvosbiológiai nemzetközi konferencián [K-6], a Pannóniai Matematikai Társaság
kiadványában [K-9], és az IFAC prágai világkongresszusán publikáltam [K-7].
Matematikai modellként a Bergman-féle módosított, és a 2.2.1.1 fejezetben bemutatott
két állapotú modellt használtam:
X& 1 ( t ) = p1 X 1 ( t ) + p 2 h( t )
X& 2 ( t ) = ( p 3 − X 1 ( t )) X 2 ( t ) + i( t ) + p 4

(3.11)

ahol a pi paraméterek értékei: p1 = -0.021151, p2 = 0.092551, p3 = -0.014188, p4 = 0.077947
[10]. A rendszer linearizálását szimbolikus módon Mathematica alatt határoztam meg (lásd
4.1.1 fejezet) [K-7], [K-9]:
⎛ p1
⎜
x& = ⎜ p 4
⎜p
⎝ 3
⎛1
y = ⎜⎜
⎝0

0 ⎞
0⎞
⎛p
⎟
⎟⎟u
x + ⎜⎜ 2
⎟
p3 ⎟
⎝ 0 1⎠
⎠
0⎞
⎛ 0 0⎞
⎟⎟u
⎟⎟ x + ⎜⎜
1⎠
0
0
⎠
⎝

(3.12)

A rendszer megfigyelhetőnek és irányíthatónak bizonyult [K-6].
A minimax módszer alkalmazásához, illetve a legrosszabb zavarás esetének
előállításához a γ paraméter γcrit kritikus (a (3.10) egyenletet még kielégítő) értékének
meghatározása szükséges. MATLAB alatt ez egyszerű, intervallum-felezési iterációt
alkalmazó rutin megírásával számítható. Az általam kapott érték:
γcrit = 24.4322

(3.13)

amely látszólag ugyan ellentmond annak az elméleti megállapításnak, hogy γ crit ∈ [0,1] [16],
gyakorlatilag viszont azt jelenti, hogy a robusztusság tekintetében a rendszert túl szigorú
megkötéseknek vetjük alá (lásd később, az eredmények kiértékelésénél).
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Célom volt összehasonlítani a minimax módszert a klasszikus LQ szabályozással is,
ugyanis igazolni szerettem volna, hogy ilyen γcrit érték mellett is igaz azon megállapítás, hogy
a minimax módszer γ nagy értékeire a klasszikus LQ módszer eredményeit közelíti meg [16],
[21]. Ehhez a következő szimulációs eseteket vettem figyelembe: γ = 2 γcrit , γ = 100 γcrit.
A klasszikus LQ módszer tekintetében abból a tényből indultam ki az R és Q mátrixok
választását illetően, hogy anyag és mérés tekintetében a glukóz jóval olcsóbb az inzulinnál
(bővebb magyarázat céljából lásd a szimbolikus tervezést leíró 4.2.2.2 fejezet (4.38)
egyenletének magyarázatát):
⎞
⎛ 1
0 ⎟
⎜
⎟
Q = ⎜ 1000
1 ⎟
⎜ 0
⎟
⎜
1000 ⎠
⎝

0 ⎞
⎛1000
⎜
⎟,
1
R=
⎜ 0
⎟
1000 ⎠
⎝

(3.14)

A minimax módszer és az ebből származtatott esetek, illetve a klasszikus LQ módszer
által kapott szabályozók és a zárt rendszer pólusait a 3.1. Táblázat ismerteti [K-7], [K-9].
Látható, hogy az elméleti állítás ebben az esetben is megállja a helyét, vagyis a minimax
módszer valóban egy kiterjesztett LQ módszernek fogható fel, hiszen az eredmények a γcrit
százszoros értékére már nagyon közelítik a klasszikus LQ módszer eredményeit.
A módszerek szimulációjakor nulla exogén inzulin (i(t)), de nem nulla glukóz bemenet
(exogén glukóz infúzió helyett orális glukózterhelés) esetét vettük figyelembe. A glukóz
felszívódási folyamat matematikai leírása nehézséget okozott, mivel csak elvétve találtunk
erre vonatkozó elméleti adatokat.
3.1. Táblázat A minimax módszer és súlyozott eseteinek, illetve a klasszikus LQ módszer szabályozó mátrixai
és a zárt rendszerek sajátértékei.

γ
γcrit
2 γcrit
100 γcrit
LQ

KLQminimax

EigLQminimax

0.2284

-0.00083

-5.4159

0.9861

0.03059

-0.000206

5.3185

-0.9859

1.0×10e-5

-8.2×10e-8

-5.3037

0.98591

0
0 ⎞
⎛
⎟⎟
KLQ = ⎜⎜
⎝ − 5.3037 0.9859 ⎠

-1.00031
-0.02115
-1.00015
-0.02115
-1.0001
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Élettani ismereteinkből tudjuk azonban [4], hogy egészséges embernél az éhgyomri
vércukorszint 3.5-6.1 mmol/l, mely glukózterhelésre 20-40%-ra változik (ezt általunk mért
mérésekkel is alátámasztottuk [22]). Ezen adatok alapján a felszívódási görbe maximális
értéket (GlucIn) 0.05 g/100 ml-nek határoztuk meg. A felszívódás, mivel monoszacharidot (D
glukózt) ittak a páciensek, azonnal megkezdődik, és kb. 20 perc alatt lezajlik.
Következésképpen, a felszívódási folyamatot az alábbi exponenciális függvénnyel jól
közelíthettük [K-7], [K-9], [22]:
h( t ) = 0.05 ⋅ e

−

(t −10 )2
45

(3.15)

A szimulációk során tehát a (3.15) formájú bemenetet használtuk. A szabályozás
szükségességének igazolására, először a nyílt rendszer viselkedését szimuláltuk. Látható (3.2.
ábra, 3.3. ábra), hogy a plazma inzulin koncentrációjában komoly csökkenés következik be (a
normál állandósult állapotbeli értékhez képest). Klasszikus LQ szabályozással mindezt már
erőteljesen lehet befolyásolni, a minimax szabályozás esetében pedig még az LQ-nál is jobb
eredmények érhetők el (3.4. ábra, 3.5. ábra). Ez utóbbi esetben a plazma glukóz
koncentrációjának változása is kisebb.
Ugyanakkor látható, hogy a minimax módszer esetében úgy értünk el jobb eredményt,
hogy hatottunk a másik állapotváltozóra (glukóz) is (lásd 3.1. Táblázat γcrit esetében a
KLQminimax mátrix első sora). Ezt viszont lehetetlen a gyakorlatban megvalósítani (hiszen ez
egyfajta negatív glukóz injektálást jelentene), tehát a minimax módszer alkalmazásának
gyakorlati korlátozásai vannak, azaz nem minden esetben használható. A korlátozás
Bergman-modellre vetített feloldására a 4.2.2.3 fejezetben teszek javaslatot.

3.2. ábra A plazma glukóz koncentrációjának változása szabályozás nélkül.
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3.3. ábra A plazma inzulin koncentrációjának változása szabályozás nélkül.
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3.4. ábra A plazma glukóz koncentrációjának változása minimax és LQ szabályozással.
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3.5. ábra A plazma inzulin koncentrációjának változása minimax és LQ szabályozással.
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3.1.2 Robusztus szabályozás komplex μ-szintézis alkalmazásával
3.1.2.1 A μ-szintézis rövid bemutatása
A lineáris H∞, illetve μ-szintézis módszerek a robusztus szabályozási technikák fontos
pillérei. Ezen posztmodern irányítási módszerek használata kb. két évtizedre nyúlik vissza
[39], és az egyre fejlettebb szoftver és hardver lehetőségeknek köszönhetően egyre szélesebb
körben alkalmazzák [40], [41]. A módszerek legnagyobb előnyét (a precíz matematikai
megfogalmazáson túlmenően) maga a robusztusság jelenti. A robusztus stabilitási és minőségi
követelmények ugyan változhatnak a bizonytalanságok és a minőségi előírások tekintetében,
ellenben ezen módszerek lehetőséget adnak arra, hogy egységes környezetben lehessen őket
tárgyalni.
A μ-szintézis mindezt a strukturált szinguláris értéken keresztül fogalmazza meg [41].
Ehhez a zárt szabályozási rendszert a 3.6. ábran megadott reprezentáció szerint szükséges
átcsoportosítani. A 3.6. ábran Δm a bizonytalansági blokkot, P a folyamatot jelöli, míg K a
szabályozót ábrázolja [41].
A reprezentáció megvalósításához szintén szükséges az alsó LFT (Linear Fractional
Transformation) mátrixfüggvény fogalma (alsó, mivel B blokk az A blokk alatt helyezkedik
el) [17]:
Fl ( B , A ) := B11 + B12 A( I − B22 A ) −1 B21
⎡B
ahol a B blokk B = ⎢ 11
⎣ B21

(3.16)

B12 ⎤
formába strukturálható és a B11 blokk dimenziója
B22 ⎥⎦

megegyezik az A blokk dimenziójával.

3.6. ábra Általánosított Δ-P-K struktúra reprezentációja.
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Mindezek alapján, a 3.6. ábra zárt szabályozási struktúrája a minőségi és robusztussági
követelmények vizsgálata céljából az alábbi alsó LFT függvénnyel írható le [41]:
M = Fl ( P , K ) = P11 + P12 K ( I − P22 K ) −1 P21

(3.17)

ahol az M blokkot az alábbiak szerint particionáljuk:
⎡ e ⎤ ⎡ M 11
⎢~z ⎥ = ⎢ M
⎣ ⎦ ⎣ 21

M 12 ⎤ ⎡ d ⎤
~⎥
M 22 ⎥⎦ ⎢⎣ w
⎦

(3.18)

Feltételezve, hogy Δm az alábbi korlátos altér eleme:
BΔ = {Δm ∈ Δ σ {Δ}m < 1}

(3.19)

ahol a Δ bizonytalanságok terének értelmezése a következő [17]:

{ (

)

Δ = diag δ 1c I r1 ,K ,δ sc I rs , Δ1 ,K , Δ f : δ ic ∈ C , Δ j ∈ C

m j ×m j

}

(3.20)

és ahol az i. komplex skalár blokk ri x ri dimenziójú, míg a j. blokk mj x mj dimenziójú, illetve
s

f

i =1

j =1

∑ ri + ∑ m j

= n , ahol n a Δ blokk dimenziója, a robusztus stabilitás (RS) akkor

garantálható, ha a zárt rendszer stabil, vagyis az összes bemenet minden kimenetre felírt
átviteli függvénye stabil. Ekkor a robusztus stabilitás az alábbi kijelentéssel ekvivalens [41]:

M11

∞

<1

(3.21)

Ha a szóba jöhető zavarások halmazára érvényes a Δ ∈ BΔ (korlátos altérhez való
tartozás) megkötés, akkor a (3.21) összefüggés konzervatív megoldást jelöl. Kevésbé
konzervatív megoldást a bizonytalanság strukturálásával lehet elérni.
Ennek céljára született a μ-strukturált szinguláris érték, melynek definíciója:

μΔ ( M ) =

1

minΔ ( σ {Δ} : Δ ∈ Δ , det(I + ΔM) = 0)

(3.22)

azzal a kikötéssel, hogy Δ ∈ Δ nem jelent szingularitást az I-MΔ számára (ekkor ugyanis

μΔ(M)=0). Következésképpen 1/μΔ(M) a legkisebb Δ zavarás „méretét” jelöli, melyet a saját
maximális szinguláris értékével mérnek és melyre det(I-MΔ) = 0 érvényes.
A μ értékének definíciójából kiindulva, a robusztus stabilitás átfogalmazható:

sup μ( M11 ) < 1 ⇔ μ( M11 ) ∞ < 1
ω

(3.23)
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A μ-szintézis lényege a robusztus minőség (RP = robust performance) garantálása.
Zárt rendszer tekintetében ez akkor igaz, ha teljesül az alábbi minőségi követelmény:

sup μ ( M ) < 1 ⇔ μ ( M ) ∞ < 1

(3.24)

ω

Sajnos viszont, a (3.22) egyenlet nem alkalmas a μ számítása szempontjából, lévén,
hogy az optimalizációs feladat több lokális maximumot is detektálhat. A μ értékének
meghatározása szoros felső és alsó korlátok mellett eredményesen algoritmizálható és
számítható [17], [40]. Esetünkben a D-K algoritmust alkalmaztuk, melyet röviden az
alábbiakban mutatok be.
Legyen:

{

S = diag[ D1 ,K , Dmc , d1 I m1 ,K , d n I mn −1 , I mn ] , Di ∈ C ri ×ri , Di = Di* > 0

}

(3.25)

Mivel egy konvex optimalizációs feladat keretében a felső korlát megfogalmazható,
egyszerűen megtalálható a globális minimum értéke. Egy konstans M mátrix és komplex Δ
bizonytalansági blokk esetében, a μΔ(M) felső korlát az alábi módon adható meg [40]:

{

}

μ Δ ( M ) ≤ inf σ D −1MD
D∈S

(3.26)

Összefoglalva tehát, a μ szintézis célja az, hogy minden, az M zárt rendszert stabilizáló

K szabályozó esetére, minimizálja a μΔ(.) maximális értéket [40].
Felhasználva az így meghatározott felső korlátot, az optimalizációs feladat az alábbi
formában módosul [17]:

min sup inf
K

ω

D( ω )∈S

{

}

σ D −1 ( ω )Fl ( P , K )D( ω )

(3.27)

Úgyszintén gondot jelent a (3.27) kifejezés megoldása, mégis a komplex μ szintézis
megközelítése az alábbi iterációs sémával végezhető el [17], [40]:
Rögzített K(s) szabályozó esetén, D(ω) megtalálása a komplex μ felső korlátját jelenti,
ami egy ismert megoldással rendelkező konvex feladat. Ezt a D(s)–ről a D(ω)-ra
meghatározva minimál fázisú, stabil átviteli függvényeket keresünk, melyekre D(s)M(s)D(s)-1
stabil. Így a feladat adott D(s) léptékezés mellett már olyan K(s) szabályozó megtalálását
jelenti, mely minimizálja a Fl ( D( s )M ( s )D −1( s ), K ( s ))

∞

normát és így ez egy standard H∞

feladathoz vezet. Megismételve az így leírt D – K iterációt, megkapjuk a μ optimális értékét
és ezáltal a megfelelő szabályozót (adott hibahatáron belül).
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3.1.2.2 A μ szintézis alkalmazása a Bergman-modellre
A nemlineáris, (3.11)-ben megadott Bergman-féle módosított minimál modell a következő két
bemenettel rendelkezik: az irányító jelet az inzulin koncentrációja, míg a zavarást a glukóz
koncentrációja jelenti. A modellezési közelítéseket / hibákat is figyelembe vevő robusztus
szabályozás célját az inzulin alapú zavarelhárítás és egy esetleges inzulin referenciaérték
követése jelenti. A szintézis során fontos volt figyelembe venni a bementek telítődését, míg a
két szabadságfokú szabályozót a nemlineáris rendszer zajjal terhelt méréseire alkalmaztuk.
Eredményeinket a 2006 évi magyar-román irányítástechnikai konferencián mutattuk be [K10], majd ezt, a konferenciát szervező Temesvári Műszaki Egyetem, kiválasztott
dolgozatként, saját tudományos lapjában közölte le [K-20].
A 3.6. ábra által leírt struktúra elérésehez kiindulásként a tervezés folyamatába
általunk figyelembe vett bizonytalansági blokkokkal kiterjesztett általános struktúrából (3.7.
ábra) indultunk el.
A 3.7. ábra struktúrájában Gn a Bergman-féle módosított minimál modellt, míg K a
tervezés végső célját jelentő H∞ szabályozót jelöli. K gyakorlatilag két részből tevődik össze,

K = [Kr Ky], ahol Ky a visszacsatolt szabályozót, míg Kr a referencia értéken előszűrést végző
szabályozót

jelöli.

Az

ábrán

megjelenő

összes

többi

blokk

a

bizonytalansági

súlyfüggvényeket és a minőségi követelményeket hivatottak figyelembe venni (ezeket alább
ismertetem). r a referencia bemenetet (inzulin), h a zavarást (glukóz), u az irányító jelet, y a
kimenetet, n a mérési zajt, míg ze a kimenet kívánt értékétől való eltérését jelöli [K-20].

3.7. ábra A bizonytalanság blokkokkal kiterjesztett zárt szabályozási rendszer struktúrája.
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Modell alapú szabályozások során mindig figyelembe kell venni, hogy a modell sosem
képes tökéletesen leírni a valós rendszert, mindig elhanyagolódnak bizonyos dinamikus
tulajdonságai. Ebből kifolyólag, a névleges rendszer általában mindig kisebb fokszámú mint
maga a valós folyamat.
A bizonytalanságok leírásának egy széleskörű megközelítését ezek nem strukturált
megfogalmazása jelenti. Még ha ismeretlen is a bizonytalanság pontos dinamikája, általában
lehetséges ennek egy frekvencia tartományban definiált felső korláttal való megfogalmazása
(ahogy ez az előző alfejezetben látható). Komplex bizonytalanságok, elhanyagolt dinamikák
és ezeknek frekvencia-függő korlátai több csoportba oszthatók, két fontosabb csoportját
(eltekintve a komplikáltabb struktúráktól) az additív és multiplikatív bizonytalanságok
jelentik. Ezek vagy a MIMO rendszer bemenetén, vagy pedig a kimentén helyezkedhetnek el
[41].
Esetünkben bemenő multiplikatív bizonytalanságot vettünk figyelembe, lévén, hogy
ezáltal százalékos arányban lehetséges megadni a névleges rendszer és az aktuális folyamat
közötti frekvencia-függő eltérést. A multiplikatív bizonytalanság definíciója [41]:

⎧⎪
⎫⎪
G( iω ) − Gn ( iω )
M ( Gn ,Wm ) := ⎨G :
≤ Wm r( iω ) ⎬
Gn ( iω )
⎪⎩
⎪⎭

(3.28)

Minden frekvenciaérték esetében |Wm(iω)| gyakorlatilag az M(Gn, Wm) által leírt
folyamatok és a Gn által jelölt névleges modell közötti százalékos eltérést jelenti. A Nyquist
tartományon, adott ωs frekvenciára mindez úgy fogható fel mint egy |Wm(iωs)Gn(iωs)| sugarú
kör, melynek Gn(iωs)-ben van a középpontja. Másrészt viszont a komplex értékű Δm egy
ismeretlen, de stabil feltételezett érték, melynek 1-nél kisebb értékű a H∞ normája. A vizsgált
lineáris modell általában 0.71 – 1 rad/min tartományban pontos, de az elhanyagolt nemlineáris
dinamika következtében 1 rad/min felett gyorsan elfajul az eredeti nemlineáris modellhez
képest. Az ilyen jellegű bizonytalanságok komplex értékű, nem strukturált bemenő
multiplikatív reprezentációval modellezhetők [41]. Jelen esetünkben a Wm súly az elhanyagolt
aktuátor dinamikát hivatott leírni. Kis frekvencián, a relatív eltérést 10%-nak választottuk,
magas frekvenciákon viszont, ahol a lineáris modell teljesen bizonytalan, 100% fölötti súllyal
dolgoztunk [K-10].
A követési hibák tekintetében a We súlyfüggvény egy büntető függvényként fogható
fel. We széles frekvenciatartománnyal jellemezhető ott ahol kis hibákat várunk el, és kis
frekvenciatartománnyal ott, ahol nagy hibák létezhetnek. Nagyon kis frekvenciákon, a
tökéletes jelkövetés érdekében a We súlyfüggvényt nagy értékűnek érdemes választani, hogy
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integrátor hatást produkáljon. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a bizonytalan modell
nem kényszeríthető névleges minőségi követelmények betartására [21], így a jó jelkövetés a
névleges modell validációja folyamatos, egymás közötti kompromisszum eredménye.
Esetünkben a kis frekvenciákon való jó jelkövetés végett We értékét 100-ig növeltük. Így, a
kis erősítések tétele következtében [16], a tolerálható követési hiba 0.01 μU/ml értékű (ami
tekintve a korábbi fejezetekben alkalmazott módszereket megfelelő értékű) [K-10].

Tid az ideális modellt jelöli, általában ez egy ideális átviteli függvényt jelent. Ezt a
blokkot abból a célból vettük figyelembe, hogy a rendszer glukóz zavarásokra gyorsan tudjon
reagálni. Tekintettel az OGTT vizsgálatok időtartamára (120 perc) a Tid ideális átviteli
függvényt egy elsőrendű tartószervnek válaszotottuk T = 120 időállandóval [K-10].
Mivel az irányító jel (inzulin) korlátolt, ezért ezt egy újabb Wu minőségi
kritériumfüggvénnyel, egészítettük ki. Ezáltal a nagy eltéréseket lehetőségünk volt büntetni és
így minimizálni a szabályozás aktivitását. Ebből a tekintetből az inzulin bemenetre a
legegyszerűbb súlyt egy frekvenciában konstans érték jelentheti, melyet célszerű a maximális
érték inverzeként megválasztani. A szakirodalom alapján [18], ennek értékét 38.525 μU/ml nak választottuk [K-20].
Az érzékelők hibáinak súlyfüggvényét a Wn, míg a külső zajhatásokét a Wd jelöli.
Mivel ezek bemenő súlyfüggvényeket jelentenek, ezért megválasztásuk az eddig használt
súlyokhoz képest másként történik. A súlyok bemenetei olyan jelek, melyeknek
frekvenciaválaszai simák („flat”), vagy egységek, maguk a súlyok viszont az eredeti
bemenetek értékeit és ezek frekvenciatartalmát állítják vissza. Tipikusan két ilyen
kategóriával számolhatunk. Az első esetben egyszerű konstans súlyt használnak, mint pl. a Wn
értéke. A másik kategóriánál aluláteresztő szűrőt alkalmaznak (mint pl. a Wd esetében),
melyet általában elsőfokú átviteli függvénnyel írnak le. Tehát a bemeneti súlyfüggvények
frekvenciafüggő, vagy konstans súlyok lehetnek [K-20].
Mivel méréseknél az inzulin esetében 5%-os mérési hiba a megengedett érték, míg
glukóz esetében ez csak maximum 2%, ezért esetünkben a Wn mindkét értékeinek (hiszen két
függvény is létezik, egyik a glukózra, másik az inzulinra) az egység 5%-át választottuk (így
pl. a glukóz esetét egy még erősebb megkötésnek vetettük alá) [K-20].
Végezetül, a glukóz bemenet szűrésére (abból kifolyólag, hogy egy bizonytalan
rendszer nem képes a kívánt mértékben követni a referencia jelet) egy Wd súlyfüggvényt
vezettünk be, melyet szintén a szakirodalom [18], alapján választottunk 20 rad/min vágási
frekvenciával [K-20].
A súlyfüggvények frekvencia válaszait a 3.8. ábra ábrázolja.
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3.8. ábra A μ-szintézis során használt súlyfüggvények frekvencia válaszai.

Mindezek értelmében a 3.7. ábra már átírható a 3.6. ábra által használt formalizmusra.
A két ábrát összevetve, a kimenetek és bemenetek az alábbiak:
~ = [r
w

n h ]T ,

~z = [z
e

zu ]T

(3.29)

vagy kibővített formában az alábbi módon írhatók (3.9. ábra):
⎡e⎤ ⎡ 0
⎢ z ⎥ ⎢W G u
⎢ e⎥ ⎢ e n
⎢ zu ⎥ = ⎢ 0
⎢ ⎥ ⎢
⎢r⎥ ⎢ 0
⎢⎣ y ⎥⎦ ⎢⎣ Gnu

0

0

0

− WeTid
0

0

WeGnhWd

0

0

I

0

0

Wn

GnhWd

0

Wm ⎤ ⎡ d ⎤
WeGnu ⎥⎥ ⎢ r ⎥
⎥
⎢
Wu ⎥ ⎢n( 2 )⎥
⎥⎢
⎥
0 ⎥⎢ h ⎥
Gnu ⎥⎦ ⎢⎣ u ⎥⎦

3.9. ábra A Bergman-féle módosított modellre részletezett Δ-P-K struktúra reprezentációja.

(3.30)
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A fentebb leírt súlyfüggvények alapján alkalmazott H∞ szintézis módszerével (pl. a γ
iteráció) nem tudtuk elérni a robusztus minőség előírásait. Egy kevésbé konzervatív
megoldással viszont, mint a μ-szintézis D-K iterációja komplex bizonytalanságokra, sikerült
megfelelő eredményt kapnunk. Az iterációk rövid összesítését a 3.2. Táblázat tartalmazza.
Látható, hogy a harmadik (frekvencia-függő) D-skálázás során a robusztus stabilitás garantált,
hiszen a μ értéke 1-nél kisebb [K-20].
A tervezett szabályozók tesztelése végett szintén egy (3.15) által leírt glukóz
felszívódási folyamatot vettünk figyelembe [K-7], [K-9]. A szimulációkat az eredeti
nemlineáris modellre végeztük, a lineáris esetre kapott szabályozóval.
Az optimalizált inzulin kimenet eredményeit a 3.10. ábra ábrázolja. A rendszer
kimenetét két esetetben hasonlítottunk össze: amikor figyelembe vettük a bemeneti
multiplikatív bizonytalansági blokkot és amikor ezt elhanyagoltuk. Látható, hogy az inzulin
kimenete optimalizált érték, mitöbb, a bizonytalansági blokkal figyelembe vett struktúra jobb
eredményt szolgáltat (ami várható, hiszen ebben az esetben a rendszert még egy megkötésnek
vetettük alá).
Összességében tehát először sikerült a Bergman-féle két szabadságfokú modellre
alkalmaznom a szakirodalomban a H∞ és μ-szintézis módszereket. Kimutattam, hogy a μszintézis során kapott eredmény képes a robusztus stabilitás garantálására, míg ugyanazon
körülmények között a H∞ módszer számára a rendszert túl szigorú megkötéseknek vetettük
alá.
3.2. Táblázat A H∞ és a μ szintézis során kapott szabályozók összehasonlítása.

Iteráció
száma

1

2

3

Szabályozó
fokszáma

6

12

12

D-skálázás
fokszáma

0

6

6

Kapott γ
(H∞)

1.563

1.115

1.018

µ
csúcsértéke

1.099

1.006

0.997
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3.10. ábra A μ szabályozó által produkált inzulin kimenet szimulációja a bizonytalansági blokk figyelembe
vételével, illetve annak elhanyagolásával.

3.1.3 Hibadetektáló (FDI) LPV szabályozó tervezése a Bergmanmodellre
A Bergman-féle módosított modell eddig alkalmazott szabályozási módszerei kapcsán
elhanyagoltuk, illetve nem vettük figyelembe az aktuátor dinamikát, valamint az érzékelők
dinamikáit. Ezt a lassú glukóz-inzulin dinamikával magyaráztuk.
Ennek okáért a Bergman-féle módosított modell szabályozását illető kutatásaim
következő lépéseként a hibadetektálás (FDI = Fault Detection and Isolation) kérdéskörével
foglalkoztam. A cél, a fentebb említett okokból kifolyólag, kettős volt: egyrészt megbecsülni
az esetleg bevitt ismeretlen mennyiségű glukózt, másrészt pedig detektálni egy esetlegesen
jelentkező

aktuátor

hibát.

Mindezt

a

lineáris

paraméterfüggő

(LPV)

rendszerek

megközelítésén keresztül oldottuk meg, mely manapság a szabályozástechnika egy
dinamikusan fejlődő új irányát jelenti. Eredményeinket a szabályozástechnika egyik
legjelentősebb éves konferenciáján prezentáltuk [K-21].
Ami az FDI tervezést illeti, ennek célja köztudott: a biztonságkritikus rendszer
meghibásodását mihamarabb detektálni, majd pedig úgy beavatkozni, hogy elkerüljük a
rendszer károsodását. Az FDI tehnikák egyik legnagyobb kihívását a robustus FDI rendszerek
tervezése jelenti [19].
Az LPV rendszerek rövid elméleti összefoglalóját a 2.2.2.1 mutattam be. Az LPV
modellezés célja, hogy a teljes működési tartományon egy lineáris rendszerrel helyettesítse a
nemlineáris rendszer. Ezt jól megválasztott és mért változók segítségével, ρ(t), lehet elérni.
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Az LPV rendszerek leírására több módszer is létezik. Egyik lehetséges leírás, a Sörensen
modellre a 2.2.2.4 fejezetben is alkalmazott, politópikus modellezés.
A Bergman-féle módosított modell esetében viszont egy másik leírás, az affin
paraméterfüggő modellezés oldaláról közelítettük meg a feladatot [K-21].

3.1.3.1 A Bergman-modell kvázi affin LPV formában való felírása
Általános esetben, ha a paraméter változók dimenziója dim(ρ(t)) = N, akkor az:

x&( t ) = A( ρ )x( t ) + B( ρ )u( t )
y( t ) = C( ρ )x( t ) + D( ρ )u( t )

(3.31)

általános LPV rendszer esetében az affin függőség az alábbi módon fejezhető ki [19]:

A( ρ ) = A0 + ρ1 A1 + K + ρ N AN

B( ρ ) = B0 + ρ1B1 + K + ρ N BN

(3.32)

C( ρ ) = C0 + ρ1C1 + K + ρ N C N

D( ρ ) = D0 + ρ1D1 + K + ρ N DN

Ebben az esetben az LPV rendszer az alábbi formában írható le (i = 0 , 1, … , N):
⎧

N

⎩

i =1

[

]

[

]⎫

Σ ( t ) = ⎨Σ 0 + ∑ ρi Σ i : ρi ∈ ρ i ρi , ρ& i ∈ ρ& i ρ& i ⎬
⎡A
ahol Σ i = ⎢ i
⎣Ci

⎭

(3.33)

Bi ⎤
.
Di ⎥⎦

A (3.33) egyenletben a paraméter változók ismert alsó és felső korlátok között
változnak, következésképpen ily módon a paraméterfüggő modellek képesek akár a
bizonytalanságok (parametrikus bizonytalanságok) leírására is. Egy LPV rendszert kvázi-LPV
(qLPV) rendszernek nevezzük, ha a ρ(t) változók egy része megegyezik az x(t) állapotokkal
[42]. A qLPV modell felírása három féle megközetlítésben lehetséges: Jacobi linearizáció,
állapot transzformáció és függvény behelyettesítés alapján [43].
A (3.11) alapján felírt Bergman-féle módosított modell esetében két paraméter változó
határozható meg (melyek egyúttal mérhetőek is):
⎡x ⎤
⎡ ρ1( t ) ⎤ ⎢ 1 ⎥
ρ( t ) = ⎢
⎥= 1
⎣ ρ 2 ( t )⎦ ⎢ x ⎥
⎣ 1⎦

ahol x1(t) a glukózkoncentrációt jelöli.

(3.34)
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Ezáltal a (3.11)-ben megadott rendszer a következő bemeneti affin formába írható át:

x&( t ) = A( ρ ( t ))x( t ) + B2u( t ) + B1d ( t )
y( t ) = Cx( t )

(3.35)

ahol x(t) az állapotokat, u(t) az inzulin irányító jelet, d(t) a glukóz zavarást, míg y(t) a mért
kimenetet jelöli. A paramétermátrixok alakja a következő:
A( ρ ( t )) = A0 + A1ρ1( t ) + A2 ρ 2 ( t ) =
⎡p
=⎢ 1
⎣0

0 ⎤ ⎡0 0 ⎤
⎡0
ρ1( t ) + ⎢
+⎢
⎥
⎥
p3 ⎦ ⎣0 − 1⎦
⎣ p4

0⎤
ρ2( t )
0⎥⎦

⎡0 ⎤
⎡1 0⎤
⎡p ⎤
B1 = ⎢ 2 ⎥ , B2 = ⎢ ⎥ , C = ⎢
⎥.
⎣0⎦
⎣1⎦
⎣0 1 ⎦

(3.36)

(3.37)

Látható, hogy amint megtörtént az x1(t) glukóz koncentráció mérése, a
paramétermátrixok egyszerűen kiszámíthatók. A ρ(t) szélsőértékei egyben meghatározzák a
paraméter változók politóp környezetét is, ami figyelembe vehető a tervezési folyamatban.

3.1.3.2 Paraméterfüggő reziduálképzés
A dinamikus hibadetetktáló algoritmusok reziduált állítanak elő, mely gyakorlatilag a
rendszer válaszát folymatosan figyeli és jelez, ha hiba lép fel. Azonban bármennyire is pontos
a rendszer leírása, mindig tapasztalható a valósághoz képest eltérés. Pontos reziduál
információhoz kizárólag robusztus hibadetektáló algoritmus segítségével lehet jutni [19].
Több módszer is létezik a reziduál létrehozására. A geometriai megközelítések egyikét
az FPRG (Fundamental Problem in Rezidual Generation) jelenti. Ebben az esetben a létrejövő
reziduálok száma megegyezik a hibajelek számával és az adott kimeneten csak a megfelelő
hibahatás jelenik meg. Az LPV FPRG feladat lényege tehát olyan paraméterfüggő reziduálok
tervezése, amelyek csak a hozzá közel álló bemenetre érzékenyek [19].
A (3.11) módosított Bergman-modellben, illetve az őt leíró affin qLPV (qALPV)
reprezentációjában, az egyetlen zajhatás iránya maga a zavarás. Feltételezzünk viszont egy
esetlegesen fellépő aktuátor hibát, mely az irányító jel (inzulin) felől jelenik meg. Legyen a
hiba iránya L (melyet a qALPV modellben additív tagként kezelünk). Ekkor [19] szerint:
L1 = B1

,

L2 = B2

(3.38)

A feladat másfelől egy nemlineáris zavarás-becslő feladat is. Az LPV FPRG során két
reziduált terveztünk. Egyikük csak a d(t) zavarásra érzékeny (csak a glukóz beviteltől függ),
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míg a másik csak az esetleges aktuátor meghibásodásra tervezett reziduál. A reziduál
generátor létezési feltétele a rendszer megfigyelhetőségével és bemeneti detektálhatóságával
köthető össze. Ha a (C , A( ρ )) megfigyelhető és C teljes rangú, akkor a megoldhatóság
feltétele az, hogy létezzen a bementi megfigyelhetőség:
S 2* ∩ Im( L1 ) = 0

,

S1* ∩ Im( L2 ) = 0

(3.39)

ahol S i* az Li (i = 1, 2) képterének legkisebb nem megfigyelhető alterét jelöli [19].
Ha a (3.39) feltétel teljesül, akkor az FDI szűrő egy paraméterfüggő megfigyelő
formájában tervezhető:

w& ( t ) = F ( ρ )w( t ) − E( ρ ) y( t ) + G( ρ )u( t )
r( t ) = Mw( t ) − Hy( t )

(3.40)

ahol [19] alapján H a Ker(HC) = Ker(C) + S* megoldása, M pedig az MP = HC egyenlet
egyetlen megoldása ( P : X → X / S * ). F(ρ) az F ( ρ ) = A0 ( ρ ) + D1 ( ρ )M , míg E = PD( ρ ) ,

D = D0 ( ρ ) + P − r D1 ( ρ )H és G = PB( ρ ) alapján számítható, ahol P-r a projekciós mátrix
jobb oldali inverzét jelöli.

3.1.3.3 A qALPV Bergman-modell stabilitás vizsgálata
A geometriai megközelítésen alapuló paraméterfüggő FDI szűrő nem feltétlenül stabil, ezért
szükséges volt ennek a vizsgálatát elvégeznünk.
A kvadratikus stabilitás a robusztus stabilitás egy fontos fogalma, ugyanis a ρ
paramétertér bármilyen gyors változására igaz, és egyetlen kvadratikus Lyapunov függvényt
igényel.
A zárt rendszer és az FDI szűrő stabilitásvizsgálata első ránézésre különbözőnek tűnik,
ellenben a két kompartmentes qALPV rendszer esetében ugyanaz a módszer alkalmazható.
Mind az inzulinbevitel, mind pedig a FDI szűrő paraméterfüggő értéket használ, ezért:

Acl ( ρ ) = A( ρ ) + B2 K ( ρ )

(3.41)

K ( ρ ) = K 0 + ρ1K1 + ρ 2 K 2

(3.42)

ahol Acl(ρ) a zárt rendszer paraméterváltozós mátrixát, míg K(ρ) az állapotvisszacsatolást
jelöli.
Következésképpen, a kvardratikus paraméterfüggő Lyapunov stabilitási kritérium az
alábbi formában írható fel [K-21]:
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Acl ( ρ )T Q + QAcl ( ρ ) = ( A( ρ ) + B2 K ( ρ ))T Q + Q( A( ρ ) + B2 K ( ρ )) < 0

(3.43)

ahol Q az egyenlőtlenség megoldását jelöli.

3.1.3.4 Szimulációs eredmények
A qALPV FDI rendszer teszteléséhez mindenekelőtt a ρ(t) paramétertér pontosítására volt
szükség. Alsó korlátnak ρ 1 = 10−3 g/100ml , míg felső korlátnak ρ 1 = 10 3 g/100ml értéket
választottunk, ami gyakorlatilag még túl is mutat (ami a felső korlátot illeti) a fiziológilag
értelmezhető tartományon [K-21].
A rendszer tesztelését szintén a (3.15) által leírt glukóz felszívódási folyamattal
szimuláltuk, ebben az esetben viszont a glukóz bevitelt később, 40 percnél indítottuk (3.11.
ábra). Az ábrán a becsült glukóz értékét is feltüntettük. Látható, hogy a rendszer kis
időkésleltetéssel végzi a becslést, ami teljesen elfogadható, hiszen a detektálás a rendszer
kimenete és az ebből számolt irányító jellemző alapján történik. Az aktuátorhiba megjelenését
60 percnél vettük figyelembe (3.11. ábra), éppen azért, hogy még kritikusabb helyzetbe
hozzuk a rendszert (ekkor ugyanis még nem történt meg a glukóz teljes felszívódása a
szervezetben).
Az 1 μU/ml –es additív mérési hibát a rendszer azonnal észerveszi és ez az irányító
jelben (3.12. ábra), illetve a rendszer kimenetén is megfelelően látszik (3.13. ábra) [K-21].
A rendszer stabilitása a fentiekben leírt kvadratikus paraméterfüggő érték
következtében teljesül.
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3.11. ábra A glukóz zavarás és becsült értéke (bal oldali ábra) és az aktuátor hiba és ennek detektálása (jobb
oldali ábra).
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3.12. ábra Az irányító jel (inzulin) időbeli alakulása a glukóz zavarás és a megjelenő aktuátor hiba
függvényében.
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3.13. ábra A rendszer glukóz és inzulin kimenetei.

Az alkalmazott qALPV módszer és az előző, 3.1.2 fejezetben alkalmazott μ-szintézis
által kapott eredmények összehasonlítása végett kiiktattuk a rendszerből az FDI szűrőt, a
Bergman-modellre pedig ismét a μ-szintézis során is használt (3.15) féle glukóz zavarást
alkalmaztuk. A qALPV rendszer paramétertere a fentebb leírt tér maradt. Ebben az esetben,
elvégezve a számításokat, az irányító jel leírását az alábbi összefüggés adja meg:

uqALPV = −0.48 x2 + x1x2 − 0.72

(3.44)

Az inzulin koncentráció kimenet összehasonlító ábráját a 3.14. ábra szemlélteti.
Látható, hogy a μ-szintézis esetében a kapott eredmények jobbak a qALPV esetnél, azonban
figyelembe kell venni, hogy a μ-szintézis a lineáris rendszerre valósította meg a tervezést és
egy zajelnyomási feladatot oldott meg.
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3.14. ábra A Bergman-féle módosított modell inzulin koncentrációjának változása a qALPV és multiplikatív
bizonytalansággal ellátott μ-szintézis esetében.

A μ-szintézis, ha a figyelembe vett bizonytalanságok intervallumán belül maradunk,
biztosítja a robusztus minőségi tulajdonságokat. Ezen túlmenően viszont már a qALPV
rendszer hatásosabb, ugyanis az sima stabilitást biztosít.
Összefoglalva tehát, sikerült, először a szakirodalomban, qALPV formában felírni és
kezelni a Bergman-féle módosított I-es típusú cukorbeteg modellt. Úgyszintén sikerült FDI
hibadetektáló szűrőt terveznem, amely képes az adott paramétertérre megfelelően detektálni a
fellépő aktuátorhibát, illetve megbecsülni az esetleg bevitt ismeretlen glukóz mennyiségét.

3.2

A Sörensen-modell LPV alapú robusztus irányítása

A 2.2.2 fejezetben a Sörensen-modell LPV alapú modellezéséről és redukciójáról esett szó.
Az ott megfogalmazott következtetések, gyakorlatilag kutatásunk végső célját képező, a
Sörensen-modell LPV alapú robusztus irányításához szükséges előzetes lépéseket
tartalmazták.
Kiindulásunkat szintén a [18] által tárgyalt eredmények jelentették, ahol kizárólag
lineáris módszerekkel (H∞ és MPC) oldották meg a szabályozást. Az LPV modellezés
azonban, mint az az előző, 3.1.3 fejezetből a (módosított Bergman-modellre alkalmazott
qALPV esetből) is kitűnik, általánosabb formában képes biztosítani a rendszer stabilitását
(hiszen direkt a nemlineáris modellre ad megoldást). Ennek okáért, LPV alapú indukált L2
norma minimalizálását biztosító szabályozó tervezését céloztuk meg, mégpedig a Sörensenmodellre a 2.2.2 fejezetben megfogalmazott politóp környezetre (a modell bonyolultsága
miatt az affin alapú qALPV megoldása itt nem lehetséges).
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A tervezés kiinduló lépését a Sörensen-modellre alkalmazott súlyfüggvények
megválasztása jelentette. Mivel eredményeinket a [18] által kapott eredményekkel kívántuk
összevetni, ezért gyakorlatilag a [18]-ban alkalmazott súlyfüggvényeket választottuk:
s 2 + 0.47 s + 0.015

•

Az inzulin bemenet multiplikatív bizonytalansága, W i =

•

A glukóz bemenet multiplikatív bizonytalanságának átviteli függvénye,
Wim =

1.63s 2 + 0.21s + 0.007
s 2 + 0.52s + 0.010

2

s + 0.29 s + 0.022

;

;
1
s + 0.25
1
2
.
=
;
s + 0.01* 0.25

•

A minőségi súlyfüggvény, W perf

•

A zavarást jelentő glukóz bemenetet terhelt súlyfüggvény, Wm =

1
;
6s + 1

A szenzorhiba szempontjából [18] során zajmentes esetet vettek figyelembe (Wn =
1/10000), mi viszont ebből a tekintetből is megkötéseknek vetettük alá a rendszert,
figyelembe véve, hogy méréseknél az inzulin esetében 5%-os, míg glukóz esetében maximum
2%-os mérési hiba a megengedett érték. Az így alkotott bizonytalansági blokkokkal
kiterjesztett rendszer struktúráját a 3.15. ábra szemlélteti.
A szabályozótervezés második lépéseként, a H∞-szintézishez hasonlóan (lásd 3.1.2.2
fejezet), a bemenetek és kimenetek Δ-P-K struktúrába való átrendezésére és pontos
sorrendjének meghatározására volt szükség (3.16. ábra). Az így átstrukturált rendszerre már
végigvihető a tervezés. Ahhoz, hogy eredményeinket a [18]-ban publikált eredményekkel
összevethessük, a rendszer bemeneteként ugyanazt a 2.6. ábra által szemléltetett
glukózfelszívódási görbét alkalmaztuk.

3.15. ábra A bizonytalanság blokkokkal kiterjesztett Sörensen-modell zárt szabályozási rendszerének
struktúrája.
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3.16. ábra A 3.15. ábra által reprezentált Sörensen-modell zárt rendszerének átstrukturált sematikus Δ-P-K
reprezentációja.

3.17. ábra A [18] által elért eredmények lineáris H∞ szabályozó alkalmazásával.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy esetünkben a szabályozást, a legrosszabb zavarást
jelentő 360 mg/min értéknek megfelelő 60 g maximális szénhidrát bevitelre [28], terveztük,
ami ismét egy erősebb megkötés [18]-hoz képest, ahol a tervezés 50 g szénhidrát bevitel
esetére történt.
Az eredményeket a 3.18. ábra szemlélteti. Látható, hogy bár az inzulinkimenet
tekintetében az LPV és a nemlineáris rendszer tökéletesen illeszkedik, az LPV modell glukóz
dinamikája eltér a nemlineáris rendszer glukóz dinamikájától, és adott pillanatban az LPV
modell glukóz koncentrációja hypoglikémiás állapotra jellemző értékre esik le. Ami a [18]
által elért eredményeket illeti (3.17. ábra), látható, hogy az eredmények hasonlóak (kissé
jobbak) a glukózkimenet szempontjából (itt is a glukóz változása adott pillanatban
hypoglikémiás állapot közeli értéket közelít meg), azonban az irányító jelet jelentő inzulin
beinjektálása tekintetében esetünkben az inzulin felhasználása optimálisabb (kisebb).
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A glukózkimenetbeli rosszabb eredmény a két fentebb említett erősebb megkötésnek
az eredménye (figyelembe vett szenzorhiba és legrosszabb zavarásra tervezett szabályozó),
illetve köszönhető annak a ténynek is, hogy az LPV modell adott pillanatban kilép (2.7. ábra)
az eredetileg figyelembe vett politóp tartományból (lásd 2.2.2 fejezet).
Ennek okáért, újraterveztük a szabályozást a 2.2.2 fejezetben kiterjesztett politóp
tartományra és általunk finomított súlyfüggvényekre. Ebben az esetben a rendszert egy
irányító jelre tervezett súlyfüggvénnyel és egy kimeneti bizonytalansággal egészítettük ki
(3.19. ábra), melynek Δ-P-K struktúrába való átrendezését a 3.20. ábra szemlélteti.

Insulin control input (mU/min)
30
20
10
0
−10

0

50

100

150

200
250
300
Glucose Concentration (mg/dL)

350

400

450

500

0

50

100

150

200
250
300
Insulin Concentration (mU/L)

350

400

450

500

0

50

100

150

350

400

450

500

150

100

50
60
50
40
30
20

200

250
Time (min.)

300

3.18. ábra Az LPV alapú indukált L2 norma minimalizálás esetére tervezett szabályozó működése az eredeti
nemlineáris Sörensen-modellre (folytonos vonal) és 19-ed rendű modellseregből felépített LPV modellre
(szaggatott vonal).

3.19. ábra Az új bizonytalanság blokkokkal újragondolt Sörensen-modell zárt szabályozási rendszerének
struktúrája.
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A súlyfüggvények megválasztásakor, a [18] által használt függvényekhez képest, csak
a multiplikatív bizonytalansági súlyfüggvényeket (Wim, Wi) és a Wperf minőségi súlyfüggvény
értékeit változtattuk, ugyanis [18] során, ezek megválasztásakor, kizárólag mérnöki
szempontokat vettek figyelembe, a fiziológiai szempontoktól eltekintettek. A súlyfüggvények
frekvenciaválaszát a 3.21. ábra szemlélteti. A tervezés során, a γ értékének γ = 1.9716
kaptunk.
A zárt rendszer szimulációjának eredményét a 3.22. ábra szemlélteti. Látható, hogy
ebben az esetben a glukózkimenet már nem közelíti a hypoglikémiás állapotot, a maximális
érték 120 mg/dL körüli, ugyanakkor az felhasznált inzulin mennyisége továbbra is jobb [18]hoz képest.

3.20. ábra A 3.19. ábra által reprezentált Sörensen-modell zárt rendszerének átstrukturált sematikus Δ-P-K
reprezentációja.
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3.21. ábra Az LPV alapú indukált L2 norma minimalizálás (kiterjesztett politóp) esetére használt, [18]-tól eltérő
súlyfüggvények frekvencia válaszai.
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3.22. ábra Az LPV alapú (kiterjesztett politóp és [18]-tól eltérő súlyfüggvények) indukált L2 norma
minimalizálás esetére tervezett szabályozó működése az eredeti nemlineáris Sörensen-modellre (folytonos vonal)
és 19-ed rendű modellseregből felépített LPV modellre (szaggatott vonal).

Következésképpen elmondható, hogy sikerült megoldanunk az LPV alapú indukált L2
norma minimalizálását biztosító szabályozó tervezését, melyet a szakirodalom egy releváns
eredményével hasonlítottuk össze. Az általunk kapott jobb eredmények főleg abból a
szempontból bíztatóak, hogy a tervezést a nemlineáris modell-alapú LPV módszerekkel
végeztük, mely általánosabb a klasszikus lineáris H∞ módszernél, ráadásul erősebb
megkötéseknek vetettük alá a rendszerünket. Mindez jelentősen segítheti a bonyolult
Sörensen-modell jövőbeni szabályozási feladatokban való alkalmazhatóságát.

3.3

Összefoglalás, 2. tézis megfogalmazása

Robusztus irányítási módszereket dolgoztam ki I-es típusú cukorbetegek optimális
inzulinadagolásához.
a.

Robusztus módszerek alkalmazása a módosított Bergman-féle minimál modellre.
A módosított minimál modell esetében minimax szabályozási módszert
dolgoztam ki (összehasonlítva a klasszikus LQ szabályozással). Továbbá a μszintézissel paraméter bizonytalanságot vettem figyelembe, mely a H∞ módszert
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kiegészíti a robusztus minőség (robust performance) biztosítására. A nemlineáris
minimál modell megfelelő paraméterezésével ún. kvázi-Affin Lineáris
Paraméterfüggő (qALPV) rendszerosztályt definiáltam és ezt kihasználva
kvadratikus stabilitást biztosító (nemlineáris) szabályozót terveztem.
b.

LPV

alapú

robusztus

nagykomplexitású

szabályozás

Sörensen-modellt

tervezése

a

Sörensen-modellre.

parametrizáltam

a

A

normoglikémiás

állapothoz rendelt inzulinbemenettel, és politópikus LTI (lineáris időinvariáns)
rendszerekkel jellemeztem. A lineáris paraméterfüggő (LPV) modell alapján az
indukált L2 norma minimalizálását lehetővé tevő szabályozót terveztem. Végül a
nemlineáris Sörensen-modellt γ performancia szintet biztosító nemlineáris (LPV)
szabályozóval irányítottam.
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4. fejezet
Szimbolikus számításalapú
robusztus algoritmusok
Mathematica-val
Jelen fejezet az előző fejezetben alkalmazott robusztus technikák egy részét implementálja
Mathematica alatt szimbolikus és szimbolikus-numerikus módon.
A Mathematica a MATLAB-hoz hasonló matematikai programcsomag, amely sok
esetben a Maple struktúráját követi. Amíg azonban a MATLAB alapvető eleme a mátrix,
addig a Mathematica a tetszőleges objektumokat funkcionális programozás alapján kezeli. A
Mathematica a megoldandó feladatok levezetését lépésről lépésre végzi el, hasonlóan egy
matematikai bizonyításokat levezető programhoz. Ily módon a feladatok megoldása
könnyebben áttekinthető és a lépésről lépésre történő bizonyítás következtében a kapott
eredmények is értelmezhetőbbek.
Tapasztalataink szerint, ha mérlegelni szeretnénk a Mathematica és a MATLAB által
nyújtott lehetőségeket, akkor a Mathematica előnye az oktatásban és elméleti eredmények
kutatásában, levezetésében és bizonyításában rejlik. Ezzel szemben, a MATLAB a feladatok
megoldását pragmatikusabban és inkább műszaki szempontból végzi el [K-14], fejlett
szimulációs programcsomagja (Simulink) pedig szintén a mérnöki feladatok megoldását
segíti.
A Mathematica számos kiegészítő alkalmazási csomagja közül irányításelméleti
szempontból a „Control System Professional Suite” (CSPS) programcsomag a legfontosabb.
Doktori kutatásaim egyik részét ennek az alkalmazói csomagnak a fejlesztése jelentette és
eme fejezet fő célja éppen ezen eredmények összefoglalása.
A modern és posztmodern robusztus technikák Mathematica alatti kidolgozása
jelenleg is folyamatosan zajlik, szemben a MATLAB-bal, ahol ezen módszerek már
alkalmazhatóak. 1998-ban az Egyesült Államokban William Helton egyetemi tanár által
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vezetett kutatócsoport a H∞ technikák megoldását szolgáló OPTDesign (elnevezése az
„Optimum Design”-ból ered) Mathematica kiegészítő alkalmazási csomagot jelentette meg
[23], mely szabadon letölthető és Mathematica alatt beépíthető [24]. A programcsomag
azonban inkább matematikusok számára íródott és talán ez is az oka, amiért további
fejlesztése, illetve finomítása elmaradt. Ugyanakkor az implementált szemléletmód a
MATLAB-tól és a szakirodalomban elterjedt H∞ technika alkalmazásától [16] is eltérő, mely
szintén hátrányosan érintette az említett programcsomag továbbfejlesztését.
Jelen fejezetben az I-es típusú cukorbetegek glukóz szabályozására kidolgozott és
Mathematica alatt implementált algoritmusokat két részre csoportosítva mutatom be. Először
a H2 / H∞ vagy az úgynevezett minimax módszert implementáltuk szimbolikus módon, és
egyúttal általános képlettel fejeztük ki az alkalmazott cukorbeteg-modellre a módszer
optimális megoldását. Sikerült ugyanakkor rámutatni a módszer szakirodalomban nevezett
korlátaira is, azonban megfelelő matematikai módszerekkel (redukált Gröbner-bázisok
alkalmazásával) sikerült javaslatot tennünk egy kvázi-optimális megoldásra, mely megközelíti
a minimax módszer megoldását és így ezen esetekre is alkalmazhatóvá teszi a módszert.
A H∞ módszer esetében szintén az I-es típusú minimál cukorbeteg-modellre terveztünk
szabályozást Mathematica alatt, immár szimbolikus-numerikus módon. Ugyanakkor, sikerült
kiterjeszteni a MATLAB-tól (és a nemzetközi szakirodalomban, illetve előbbi fejezetben is
használt) eltérő szemlélet és kritériumhalmazt egy újabb, zavarelhárítási kritériummal, mely
segítségével pontosabban leírható az OPTDesign által használt minőség-burkoló felület.

4.1

Előzmények

Jómagam

komolyabban

először

2003-ban

kerültem

kapcsolatba

a

Mathematica

komputeralgebrai rendszerrel. Kutatási témám legelején jártam, amikor a háromévente
megrendezésre kerülő orvosbiológiai kongresszusra a cukorbetegség minimál modelljének és
szabályozási lehetőségeinek tanulmányozását publikáltuk szimbolikus módszerekkel [K-1],
[K-26]. Az elért eredmények biztatóak voltak még úgy is, hogy egyszerű irányításelméleti
módszereket alkalmaztunk. A nemzetközi szakirodalom később megjelent áttekintő anyaga
kiemelte elért eredményeinket [15], majd az orvosbiológiai kongresszuson publikált
dolgozatunk bővített változata az Acta Physiologica Hungarica folyóiratban is megjelent [K4]. Mindezt tetőzte, hogy a Mathematica fejlesztői tudományos fórumukon példaprogramként
jelentették meg eredményeinket [K-2], majd később, az ő kérésükre írt és megjelent
folyóiratcikkünket [K-14], mely a MATLAB és a Mathematica szabályozástechnikai

4. fejezet. Szimbolikus számításalapú robusztus algoritmusok Mathematica-val

65

szempontból használható lehetőségeit hasonlítja össze, illetve tekinti át, a CSPS
termékbemutató honlapja idézi [25]. Az érdeklődés következtében folytattuk kutatásainkat,
egyre jobban elmélyedve a cukorbetegség szabályozásának szimbolikus módszerek
segítségével történő algoritmizálásában.

4.1.1 Az implementálások alapvető és elsődleges lépései
Minden alkalmazni kívánt módszer esetében, a vizsgált modell megadása mellett, kezdetleges
lépésekként, a paraméterek szimbolikus betáplálása és az alapvető irányításelméleti kérdések
vizsgálta volt a kiindulópont.
Modell tekintetében az intenzív felügyelet alatt álló I-es típusú cukorbetegekre
érvényes Bergman-féle minimál modellen (lásd 2.2.1.1 fejezet) végeztük kutatásainkat.
Bergman mindkét minimál modelljét vizsgáltuk: az 1979-ben publikált két állapotú modellt
[26], pontosabban ennek a módosított változatát [10] és az 1981-ben publikált három állapotú
minimál modellt [27].
Az

alábbiakban

a

modellek Mathematica

alatti

definiálását

mutatom be.

Paramétereknek (a szimbolikus eredmények numerikus lemérésekor) az 2.2.1.1. fejezet végén
megadott értékek a mérvadóak. A Bergman-féle két állapotú modell5 (lásd (2-1)-(2-2)
rendszert, a megfelelő paraméter értékekkel együtt) a következő:
deq1 = X'[t ] == p 1 X[t ] + p 2 h[t ]
deq 2 = Y'[t ] == (p 3 − X[t ])Y[t ] + i[t ] + p 4

(4.1)

A Bergman-féle három állapotú modell a következő:
deq1NL = G' [t ] == − p 1G[t ] − X[t ](G[t ] + GB ) + h[t ]
deq 2NL = X' [t ] == − p 2 X[t ] + p 3 Y[t ]

(4.2)

deq 3NL = Y' [t ] == p 4 ( Y[t ] + YB ) + i[t ] / VL

ahol p1 = 0.028, p2 = 0.025, p3 = 0.00013, p4 = 5/54 paraméterek, GB = 110 mg/dL a bazális
glukózszint, YB = 1.5 mU/dL a bazális inzulinszint, VL = 120 dL az inzulin térfogat-eloszlása.
G(t) a plazma glukóz koncentrációját (mg/dL), Y(t) a plazma inzulin koncentrációját (mU/L),
míg X(t) a távoli inzulin kompartment (1/min) felhasználását jelöli.
A továbbiakban a (4.1) által megadott módosított két állapotú Bergman-modell esetére
hagyatkozom és az alapvető Mathematica-i lépéseket ezen a modellen mutatom be [K-1], [K5

A Mathematica alatt írt egyenletek esetében a kiemelt egyenletek jelentik a programozott utasításokat, a normál
egyenletek pedig a Mathematica válaszát az adott utasításra
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4], [K-5]. Bármely más modell esetében ezeket a lépéseket hasonlóan végre lehet hajtani. A
későbbi fejezetekben, az implementált robusztus algoritmusok bemutatásakor, mindezen
lépések lefuttatását előzetesen megtörténtnek tartom, így a későbbiekben e pontokra már nem
térek külön ki, hanem alapértelmezettnek tekintem és csak a végeredményt mutatom be.
A MATLAB-hoz képest a Mathematica első komoly eltérése a nemlineáris rendszer
linearizálásban mutatkozik meg. Amíg a MATLAB esetében a linearizálás három különálló
lépésben történik [K-14], [K-17], addig a Mathematica az alábbi összefüggő lépésekkel oldja
meg a feladatot:
•

a CSPS betöltése:
<< ControlSystem`

•

a (4.1) modell állapotteres deklarálása (segédváltozók felhasználásával):
f = {deq1[[2]], deq2[[2]]};
x = {X[t], Y[t]};
y = x;
g = y;
u = {h[t], i[t]};

•

a linearizálás objektumszintű meghívása adott (szimbolikusan jelölt)
munkapontokban, majd az eredmény lekérdezése:
ControlObjectSS = Linearize[f, g, {{X [t], X0}, {Y[t], Y0}}, {{h[t],
h0}, {i[t], i0}}];
ControlObjectSS // EquationForm

A kapott eredmény (linearizált rendszer) szimbolikus alakja:
0
⎛ p
⎞
⎛p
⎟⎟ x( t ) + ⎜⎜ 2
x&( t ) = ⎜⎜ 1
⎝ 0
⎝ − Y 0 p3 − X 0 ⎠
⎛1 0⎞
⎛0 0⎞
⎟⎟ x( t ) + ⎜⎜
⎟⎟ u( t )
y( t ) = ⎜⎜
⎝0 1⎠
⎝0 0⎠

0⎞
⎟ u( t )
1 ⎟⎠

(4.3)

Alapvető lépés ugyanakkor a munkapont(ok) szimbolikus meghatározása, mely a
MATLAB esetében numerikusan, a Mathematica során viszont szimbolikusan lehetséges.
Elhatárolva a nulla kezdeti feltétellel rendelkező munkapontokat (jelen esetben i0, h0, X0),
könnyen kiszámíthatóak az inzulin kezdeti feltétele (Y0) [K-18]:
Y0 = −

p4
p3

(4.4)

4. fejezet. Szimbolikus számításalapú robusztus algoritmusok Mathematica-val

67

Következésképpen az adott munkapontokban linearizált modell szimbolikus formája:

⎛ p1
⎜
x&( t ) = ⎜ p 4
⎜p
⎝ 3
⎛1
y( t ) = ⎜⎜
⎝0

0⎞
⎛ p 0⎞
⎟
⎟⎟ u( t )
x( t ) + ⎜⎜ 2
p3 ⎟⎟
⎝ 0 1⎠
⎠
0⎞
⎛ 0 0⎞
⎟⎟ x( t ) + ⎜⎜
⎟⎟ u( t )
1⎠
⎝ 0 0⎠

(4.5)

A szabályozási algoritmusok alkalmazása és implementálása előtt, fontos kérdés még
a kapott modell irányíthatóságának és megfigyelhetőségének a vizsgálata. Ez történhet
explicit, illetve implicit módon. A modell teljesen irányíthatónak és megfigyelhetőnek
bizonyult. Az alábbiakban az irányíthatóság ellenőrzését a következő módon határoztuk meg:
Controllable[ControlObjectSS]

True

4.1.2 Klasszikus állapotvisszacsatolás és nemlineáris irányítás
szimbolikus módon Mathematica segítségével
A robusztus algoritmusok implementálásának előzményeként két esetben, oktatási segédlet
elkészítése végett tanulmányoztam a Mathematica nyújtotta szimbolikus lehetőségeket. A
CSPS szabályozástechnikai programcsomag 2002-ban jelent meg újított formában, és
szimbolikus számítási képességeinek hirdetése vezettek ezen programcsomag vizsgálatához.

4.1.2.1 Klasszikus állapotvisszacsatolás
Először a klasszikus állapotvisszacsatolást alkalmaztuk és valósítottuk meg szimbolikus
formában, a módosított két állapotú Bergman-féle minimál modell esetében [K-1], [K-3], [K4]. A kapott eredményeket a következőkben csak röviden vázolom. Ha λ1, λ2 jelöli az A-KB
mátrix sajátértékeit (és egyben a zárt rendszer pólusait), akkor a következő a rendszer K
állandó erősítésének szimbolikus formája:
⎛ − λ1 + p1
⎜
p2
⎜
p4
⎜
⎜
p3
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
− λ 2 + p3 ⎟
⎠
0

A zárt rendszer szétcsatolt formában jelentkezik [K-4], [K-5]:

(4.6)
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λ
p
⎞
⎛
⎛ p2
⎜ p1 + ( 1 − 1 ) p 2 0 ⎟
x&( t ) = ⎜
p2 p2
⎟ x( t ) + ⎜⎜ 0
⎜
⎝
λ2 ⎟⎠
0
⎝
⎛1 0⎞
⎛ 0 0⎞
⎟⎟ x( t ) + ⎜⎜
⎟⎟ u( t )
y( t ) = ⎜⎜
⎝0 1⎠
⎝ 0 0⎠

0⎞
⎟ u( t )
1 ⎟⎠
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(4.7)

A lineáris rendszer esetében, a kezdeti feltételeket ∆X = X - X0 > 0 és ∆Y = Y - Y0 > 0 zavaró
hatással szimulálva, szintén lehetséges volt a rendszer válaszának szimbolikus kifejezése
(például λ1 = p1 és λ2 = p3 választása esetén):

{etp ΔX , e0.5 tp ΔY }
3

1

(4.8)

A rendszer dinamikai viselkedésének vizsgálatához, a (4.6) szabályozót az eredeti (4.1)
nemlineáris rendszerre vizsgáltuk. Lévén, hogy a rendszer első egyenlete független a
másodiktól, megoldásuk külön-külön lehetséges, és szintén lehetséges a kimenetek
szimbolikus formában való kifejezése [K-3], [K-4]:
X ( t ) = e tλ1 X 0

(4.9)

X 0−etλl X 0 +tλ1λ2

Y( t ) =

λ1

− p4 + e

( Y 0 p3 + p 4 )
p3

(4.10)

4.1.2.2 Pontrjagin maximum elvén alapuló nemlineáris irányítás
A Mathematica alatt végzett kezdeti implementációk során, másik vizsgált irányításelméleti
módszerként, a Pontrjagin maximum elvén alapuló [20], nemlineáris módszert alkalmaztuk
[K-5], [K-7].
Ehhez mindenekelőtt a Bergman-féle két állapotú nemlineáris modell esetében a
következő hipotézissel éltünk: lévén, hogy a szabályozást külső behatás nélkül szeretnénk
megvalósítani, feltételezhető, hogy a modell esetében nincs külső glukóz injektálás (h(t) = 0).
Ezt a hipotézist alátámasztja, hogy a glukóz referencia értéke szintén nulla, tehát az egyedüli
szabályozási bemenet az inzulin befecskendezése. Ennek következtében a (4.1) rendszer első
egyenlete a következőképpen redukálódik:
X& ( t ) = p1 X 1( t )

(4.11)
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Az X(t) állapot tehát exponenciálisan tart az állandósult állapot felé, lévén, hogy p1 < 0.
Behelyettesítve az így kapott eredményt a (4.1) rendszer második egyenletébe, egy lineáris, de
nem autonóm (időfüggő) egyenletet kapunk:
Y&( t ) = i( t ) + p 4 + ( −e p1t X 0 + p3 ) Y ( t )

(4.12)

A funkcionál alapját az aktuális állapot állandósult állapothoz való eltérése, illetve a
rendszer által felhasznált inzulin mennyisége képezi:

Ω = i( t ) 2 β 1 + α 1 ( -Yst + Y ( t ))2

(4.13)

A (4.13) egyenletben Yst az állandósult állapotot jelöli, míg α1 és β1 súlyozási konstansok.
Következésképpen, a minimalizálandó funkcionál:
θ

y = ∫ Ω dt

(4.14)

0

θ a szabályozáshoz figyelembe vett időintervallum végértékét jelöli. Alkalmazva a Pontrjaginféle maximum elvet [20], a feladat Hamilton-függvénye (a korlátozást a (4.12) egyenlet
jelenti) a Lagrange-féle multiplikátor segítségével felírva a következő [K-5]:

(

(

)

)

H = i( t ) 2 β1 + α1 (- Yst + Y ( t ))2 + i( t ) + p 4 − e p1t X 0 + p3 Y ( t ) λ1( t )

(4.15)

Pontrjagin maximum elve szerint olyan i(t), azaz inzulin függvényt szükséges
meghatározni, amely a Hamilton-függvényt az i(t) bemenet alapján minimalizálja:

dH
= 2 i( t )β 1 + λ1 ( t ) = 0
dt

(4.16)

A (4.16) egyenlet biztosítja, hogy a megoldásként kapott stacionárius pont β1 > 0 esetében a
minimum-pont:

λ (t )
i( t ) = − 1
2 β1

(4.17)

Ismerve a rendszer állandósult állapotait (lásd (4.4) egyenlet), az egyesített függvény
(Lagrange multiplikátor kifejezése) a következőképpen módosul:

(

)

⎛ p4
⎞
+ Y ( t ) ⎟⎟ − − e p1t X 0 + p 3 λ1 ( t )
⎝ p3
⎠

λ&1 ( t ) == −2α 1 ⎜⎜

(4.18)
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Lévén, hogy a rendszer határértékei λ1(θ) = 0, Y(0) = Y0, a feladat egy időfüggő, lineáris
rendszer esetében egy osztott határfeltételekkel rendelkező feladattá módosul (a (4.12)
egyenletben az i(t) helyettesítését követően):

λ (t )
Y& ( t ) = p 4 + ( −e p1t X 0 + p 3 ) Y ( t ) − 1
2 β1

(4.19)

Feltételezve Ө = 300 perc szimulációs időt (a szakirodalomban használt 6 órás glukózfelszívódási görbék alapján [28], és az (2-1)-(2-2) egyenleteinek numerikus értékeit, valamint
az X0 = 0.1 és Y0 = 2 kezdeti feltételeket (nem egyensúlyi helyzetéből való indítást
szimuláltunk, ami gyakorlatilag egy rosszul beállított, vagy nem megfelelő orvosi utasítások
alapján élő I-es típusú cukorbeteget jelent) a (4.19) egyenlet, a Mathematica CSPS kiegészítő
alkalmazási csomagját használva, numerikusan megoldható. A határfeltételeket (Y(0) =
2.01953, λ1(300) = 0) és az állandósult állapotokat a rendszer jól közelíti meg (X(300) =
0.0001754, Y(300) = 5.48098) [K-5].
A két alkalmazott irányításelméleti módszer (klasszikus állapotvisszacsatolás és
Pontrjagin-féle maximum elv) összehasonlító szimulációs eredményeit (nem egyensúlyi
állapotból való indítást feltételezve a fentebb precizált numerikus értékekre), és a két módszer
közötti különbségeket a 3.1.-3.4. ábrák szemléltetik.
A nemlineáris Pontrjagin-féle maximum elv esetében a glukóz koncentráció
gyorsabban stabilizálódik (4.1. ábra), míg az inzulin koncentráció lassabban éri el az
állandósult állapotot (4.2. ábra). Mivel azonban a szabályozás prioritása a glukóz
koncentráció stabilizálása, várható, hogy a Pontrjagin-féle maximum elvet használva jobb
eredmények érhetők el. A feltételes következtetés annak az eredménye, hogy ebben az
esetben csak egy lineáris – nemlineáris szabályozás után kapott trajektóriát hasonlítottam
össze.
Figyelembe véve a bemenetek változásait, szintén a fentebb megfogalmazott
következtetés húzható alá. A nemlineáris megközelítés során (Pontrjagin-elv) az exogén
inzulinbemenet egyenletesebben változik a lineáris esethez képest (4.3. ábra). Ugyanakkor
figyelembe kell venni, hogy a Pontrjagin-féle maximum elv alkalmazása során a glukóz
injektálást nullának tekintettem, ami azonban nem jelent egy „erős” korlátozást, lévén, hogy
fiziológiailag tekintve csak az inzulin injektálása jöhet számításba egy cukorbeteg
szabályozásakor. Ezt a következtetést a 4.4. ábra által prezentált glukóz bemenet nagyon kis
mértékű változása is igazolja (lineáris megközelítés esetén).
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4.1. ábra Glukóz koncentráció (X(t) kimenet) változása klasszikus állapotvisszacsatolás (lineáris megközelítés)
és a Pontrjagin-féle maximum elv (nemlineáris megközelítés) esetén.

4.2. ábra Inzulin koncentráció (Y(t) kimenet) változása klasszikus állapotvisszacsatolás (lineáris megközelítés)
és a Pontrjagin-féle maximum elv (nemlineáris megközelítés) esetén.

4.3. ábra Exogén inzulin (i(t)) bemenet változása klasszikus állapotvisszacsatolás (lineáris megközelítés) és a
Pontrjagin-féle maximum elv (nemlineáris megközelítés) esetén.
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4.4. ábra Kis változás az exogén glukóz bemenet (h(t)) esetében klasszikus állapotvisszacsatolás (lineáris
megközelítés) alkalmazásakor. Nemlineáris módszer esetén a h(t) bemenetet nullának tekintettem.

4.2

Robusztus algoritmusok implementálása szimbolikus
módon

Bár a Mathematica CSPS programcsomagja 2002-ben újított változatban jelent meg, illetve a
William Helton által kifejlesztett OPTDesign programcsomag [23], a robusztus H∞ technikát
implementálja, egyéb, a MATLAB alatt már régebb implementált modern irányításelméleti
módszer (pl. µ-szintézis) a Mathematica alatt még hiányzik. Ebből kifolyólag célul tűztük ki,
hogy robusztus algoritmusokkal bővítsük a Mathematica-ban elérhető lehetőségeket. Doktori
kutatásaim során két módszert implementáltunk, illetve tökéletesítettünk:
•

A H2 / H∞ (kiterjesztett LQ módszer), vagy ismertebb nevén a minimax
technikát [16], [21];

•

A H∞ módszert, mely mint már említettem, különböző a MATLAB-ban
implementált (és egyben szakirodalomban is elterjedt [16]) szemléletmódtól.

A módszereket I-es típusú cukorbetegek minimál modelljeire (a két illetve három állapotú
Bergman-féle modellekre ) teszteltük.

4.2.1 A minimax feladat szimbolikus megoldása
A kiterjesztett LQ módszer [16], amint az a 3.1.1.1 fejezetben bemutatásra került, a klasszikus
LQ szabályozási módszer általánosítását jelenti. Elve a minimax kritériumon alapszik, és
lényege, hogy a lehető legnagyobb (maximalizált) – a rendszerre ható – zavarásra minimális
beavatkozó jelet állítson elő [21]. Egy (3.1) alapján általánosan ábrázolt időinvariáns lineáris
rendszer esetében a következő a módszer által optimalizálni kívánt költségfüggvény:
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J( u ,d ) =

1∞ T
[ y ( t ) y( t ) + u T ( t ) u ( t ) − γ 2 d T ( t )d ( t )] dt
∫
20
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(4.20)

A megoldást a módosított Riccati egyenlet (MCARE) adja meg:
1

PA + AT P + C T C − P( BB T −

γ

2

LLT )P = 0

(4.21)

Először ennek a módszernek a szimbolikus leprogramozását végeztük el és
kulcsparaméterének

kritikus

értékét

(γcrit)

szimbolikus

módon

határoztuk

meg.

Eredményeinket két nemzetközi konferencián publikáltuk [K-6], [K-8], valamint a Pannóniai
Matematikai Társaság kiadványában [K-9], és a BME egyetem szaklapjában, a Periodica
Politechnica-ban [K-15], jelentettük meg. A teljes példaprogramot a Mathematica fejlesztői
tudományos fórumukon példaprogramként tették elérhetővé és letölthetővé [K-18].
Mivel a szimulációkat a Bergman-féle két állapotú módosított minimál I-es típusú
cukorbeteg-modellre végeztük (lásd (2-1)-(2-2) rendszert, a megfelelő paraméter értékekkel
együtt), szükséges a szabályozási feladat céljának leszögezése. A rendszer esetében célunk a
cukorbetegek glukóz-koncentrációjának a szabályozása minimális inzulin befecskendezés
(i(t)) mellett. A rendszer zavarójelét, a glukóz bevitel (h(t)), azaz valójában az ételbevitel
jelenti. Ennek megfelelően tehát (lásd (3.4)) először a rendszer bemenő mátrixainak a
megfelelő bemenő jelek függvényében való különválasztása szükséges:
⎛0 0⎞
⎟⎟
B = ⎜⎜
⎝0 1⎠

⎛p
L = ⎜⎜ 2
⎝ 0

,

0⎞
⎟
0 ⎟⎠

(4.22)

ahol a B mátrix a beavatkozó jel, míg L a zavarójel bemeneti mátrixát jelenti [K-15].
A minimax módszer megoldásához a (4.21) egyenlet megoldását képező
⎛P
P = ⎜⎜ 11
⎝ P21

P12 ⎞
⎟
P22 ⎟⎠

(4.23)

szimmetrikus mátrix szimbolikus meghatározása szükséges, ez pedig az alábbi három
egyenlet (eq1, eq2, eq3 néven jelölt) megoldását kéri [K-18]:

P 2 p 2 2P p
1 − P12 2 + 2 P11 p1 + 11 2 + 12 4 == 0
p3
γ2
− P12 P22 + P12 p1 +

P11P12 p2 2

γ

2

P p
+ P12 p3 + 22 4 == 0
p3

(4.24)

(4.25)
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P 2p 2
1 − P22 2 + 12 2 + 2 P22 p3 == 0

(4.26)

γ2

ahol Pij (i,j = {1,2}) jelöli a Riccati egyenlet megfelelő megoldásait, míg pk (k = {1,2,3,4}) a
Bergman-féle minimál modell paramétereit jelöli.
Mivel a három nemlineáris egyenlet szimbolikus formában történő megoldása nem
egy egyszerű feladat, egy kisebb, matematikai szempontból elfogadható ötlethez
folyamodtunk. Valójában az egyenletekből csak a P11 és P22 ismeretleneket határoztuk meg,
míg P12 értékét paraméternek tekintettük [K-18]:
2P12 p 32 −

(

P12 4γ 4 p12 p 32 − 4 p 22 p 3 γ 2 p 3 − P12 2 γ 2 p 3 + 2 P12 γ 2 p 4

γ

P22 =

P11 =

)

2

,

2 (P12 p 3 − p 4 )

(

- 2γ 2 p1 p3 − 4γ 4 p12 p32 − 4 p 22 p3 γ 2 p3 − P12 2γ 2 p3 + 2 P12 γ 2 p 4

)

2p 22 p3

(4.27)

-

P12 p32

−

(

P12 4γ 4 p12 p32 − 4 p 22 p3 γ 2 p3 − P12 2γ 2 p3 + 2 P12 γ 2 p 4
2γ 2
- P12 p3 + p 4

P22 =

P11 =

(

- 2γ 2 p1 p3 + 4γ 4 p12 p32 − 4 p 22 p3 γ 2 p3 − P12 2γ 2 p3 + 2 P12 γ 2 p 4

)
,

)

2p 22 p3

Másodfokú egyenletekről lévén szó, a diszkrimináns pozitív vagy zérus értéket kell
eredményezzen, hiszen Pij (i,j = {1,2}) értékei nem lehetnek negatívak. Utóbbi eset (dRI = 0 =
4γ 4 p12 p32 − 4 p2 2 p3( γ 2 p3 − P122γ 2 p3 + 2P12 γ 2 p4 ) ) egyben a lehetséges legrosszabb esetet is
jelenti, melyet figyelembe véve meghatározhatóak a P12 értékéi [K-18]:
P121 =

p 22 p 4 ±

− γ 2 p12 p 22 p 32 + p 24 p 32 + p 24 p 42
p 22 p 3

(4.28)

Ebben az esetben már csak a keresett γ érték jelenti az ismeretlent. A diszkrimináns
esetében ugyanazzal a hipotézissel élve (dP12 = 0) a γ értékének meghatározása egyszerű
feladattá válik, azaz a − γ 2 p12 p2 2 p32 + p2 4 p32 + p2 4 p4 2 = 0 egyenletet γ függvényében kell
megoldani:
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γ1 = −

i − p 22 p 32 + p 22 p 42
p1 p 3

,

γ2 =

i − p 22 p 32 + p 22 p 42
p1 p3
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(4.29)

[16] alapján azonban γ értéke szintén csak pozitív lehet, vagyis csak a második, γ2
megoldás jöhet számításba (p2 paraméter értéke pozitív). γ = γcrit és P = Pcrit esetében a
megoldás szimbolikus formája a következő [K-18]:
γ crit →

p2

p 32 + p 42
p1 p 3

(4.30)

Azonban a Riccati egyenlet kritikus megoldásának nem minden eleme kifejezhető [K15], ami bizonyította, hogy γ = γ crit eset szinguláris megoldást eredményez. Következésképpen a γ optimális értéke a γcrit értékéhez áll legközelebb, ám ennél nagyobb. Numerikus
meghatározás esetében az eredmény a következő:

γ crit = 24.434658651258303053

(4.31)

illetve figyelembe véve egy nagyon kis korrekciós értéket (ε = 10-10):

γ crit ε = 24.434658653701768918

(4.32)

Így már megoldható a (4.21)-ben megadott módosított Riccati egyenlet [K-18], a
kapott erősítés-mátrix pedig a következő:
⎧⎛ 0.22578 − 0.000839538
K = ⎨⎜⎜
0.986123
⎩⎝ − 5.41341

⎞ ⎛ 0.231658 − 0.000839786 ⎞⎫
⎟⎬
⎟⎟ , ⎜⎜
0.986123 ⎟⎠⎭
⎠ ⎝ − 5.41751

(4.33)

A két megoldás láthatóan nagyon közel áll egymáshoz, így a szimulációk
elvégzéséhez ezek számtani átlagát vettük figyelembe:
⎛ 0.228533 − 8.39916 ×10 − 8 ⎞
⎟
KLQR = ⎜
⎜ − 5.41835
⎟
0
.
985913
⎝
⎠

(4.34)

A zárt rendszer sajátértékei stabil pólusokat eredményeztek: {-1.00031, -0.021151}.
Az előbbi gondolat indoklása az, hogy az így kapott erősítés-mátrixra kiszámított zárt
rendszer sajátértékei pontosan a MATLAB által kiszámított sajátértékeket eredményezte:
⎛ 0.2284 − 0.00083 ⎞
⎟
KLQR = ⎜⎜
0.9861 ⎟⎠
⎝ − 5.4159
Eig = (- 1.00031 - 0.02115 )

(4.35)
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Sikerült ugyanakkor a γ szimbolikus meghatározása és a szimbolikus implementáció
mellett bemutatni, hogy, a γ > γcrit esetben a Riccati (és módosított Riccati) egyenletnek
egynél több pozitív definit megoldása van (4.1. Táblázat, 4.5. ábra) [K-8], amely a MATLAB
eredményéhez hasonló. Azonban, a MATLAB egyetlenegy mátrixot jelentet meg
eredményként, amely a 4.5. ábra alapján a Ka értékének felel meg, vagyis a két megoldásból
automatikusan választja ki a felhasználó felé a neki megfelelőt. Ez véleményem szerint a
módszer alkalmazásánál pozitívan értékelhető (hiszen nem a felhasználónak kell döntenie),
ellenben didaktikailag, illetve a módszer működésének megértésénél, hátrányt jelent.
Összességében kijelenthető, hogy a Mathematica által kapott szimbolikus megoldás
átlag numerikus értéke és a MATLAB által kapott numerikus megoldás (lásd 3.1.1.2)
gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adja.
Megjegyzés. Természetesen, a Mathematica alatt megoldott minimax (kiterjesztett LQ)

feladatot összehasonlítottuk a MATLAB által kapott megoldással (lásd a 3.1.1.2 fejezetben
végzett összehasonlító „minimax módszer vs. klasszikus LQ módszer” eseteket). Az
eredmények a 3.1. Táblázat bemutatott eredményekhez hasonló értékek voltak, illetve
szimulációk tekintetében szintén a 3.3. ábra és 3.4. ábra változásait kaptuk meg [K-6], [K-9],
[K-18].
4.1. Táblázat Az erősítés mátrix K11(γ) komponensének bifurkációja.

γ
γ crit

1.1

1.3

1.5

2

3

5

K11a

0.2284

0.0824

0.0580

0.0305

0.0130

0.0046

K11b

0.3237

0.3745

0.3988

0.4264

0.4439

0.4524

0.4

K11

0.3
0.2
0.1
0
0

2

4

6
Γ

Γcrit

8

10

4.5. ábra Az erősítés mátrix K11(γ) komponensének bifurkációja a γ = γcrit szinguláris ponttól kezdve.
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4.2.2 Minimax módszer (kiterjesztett LQ módszer) korlátai és
javaslat ezen korlátok feloldására
Már a minimax módszer implementációjakor, a szimulációk során érdekes következtetésre
jutottunk: figyelembe véve a 3.3. ábra és 3.4. ábrakat észrevehető, hogy ugyan a kiterjesztett
LQ (minimax) módszer jobb eredményt ad a klasszikus LQ módszernél, ellenben ha a
páciensek nem intenzív felügyelet alatt állnak, fiziológiailag nem értelmezhető esethez jutunk.
Szem előtt tartva ugyanis az alkalmazott fiziológiai folyamatot, a minimax módszer úgy éri el
az optimális szabályozást, hogy mindkét kimenetre hat és a glukóz koncentrációt is csökkenti.
Ezt azonban nagyobb glukóz mennyiség esetén lehetetlen megvalósítani, hiszen azt jelentené,
hogy negatív glukóz mennyiséggel avatkozunk be, vagyis az éppen beadott / megevett
mennyiségnek egyfajta glukóz kiszívása történne, vagy éppenséggel a glukóz felszívódását a
szervezetben csak lassítva engednénk megtörténni (ami értelmetlen esetet eredményez).
A minimax módszernek tehát korlátai vannak, melyek a szakirodalomban általános
módon megfogalmazódtak ugyan [16], de tényleges problémájával csak ebben a nevezett
esetben szembesültünk.
Mivel azonban a minimax módszerrel számottevően jobb eredményekhez jutottunk a
klasszikus LQ módszerhez képest (lásd 3.1.1.2 fejezet), próbáltunk megoldást keresni a
korlátok kiküszöbölésére. Ebben, az alkalmazott matematikában egyre jobban használt
Gröbner-bázisokat (Appendix B) hívtuk segítségül. Eredményeinket a nemzetközi algebrai
biológia és alkalmazott matematikai szakkonferencián publikáltuk, illetve a Springer LNCS
(Lecture Notes of Computer Science) folyóiratába is közölték [K-13]. A teljes Mathematica
alatti algoritmus szintén a Mathematica Internetes honlapján érhető el [K-19].
Vizsgálatainkat a Bergman-féle három állapotú minimál modellen (lásd (4.2)
egyenletrendszert és a hozzá kapcsolódó numerikus értékeket) végeztük.

4.2.2.1 A Bergman-féle három állapotú minimál modell redukciója
Mindenekelőtt, a szakirodalom kifejtette [28], hogy az X(t) nem mérhető távoli inzulin
kompartment (a modell második egyenlete) egy lassan változó állapot. Ilyen körülmények
között viszont, az X& ( t ) ≅ 0 -nak tekinthető, vagyis a Bergman-féle három állapotú minimál
modell két egyenletre redukálható (hasonlóan a Bergman-féle két állapotú minimál modellhez
[26]).

4. fejezet. Szimbolikus számításalapú robusztus algoritmusok Mathematica-val
Ebben az esetben X ( t ) =
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p3
Y ( t ) , vagyis az így redukált modell egyenletei a
p2

következők [K-19]:
G( t ) = − p1G( t ) −

p3
Y ( t )(G( t ) + G B ) + h( t )
p2

(4.36)

i( t )
Y ( t ) = − p 4 (Y ( t ) + YB ) +
VL

Figyelembe véve a 4.1.1 fejezetben leírtakat, a (4.36) modell linearizálását a (G0, Y0,
h0, i0) egyensúlyi pont körül végeztük. A linearizált rendszer szimbolikus formája a következő

[K-19]:

(G + G B ) p3 ⎞
pY
⎛
⎛1 0
⎟
⎜ − p1 − 3 0 − 0
⎜
1
x&( t ) = ⎜
x
(
t
)
+
p2
p2
⎟
0
⎜
⎟
⎜
VL
0
− p4
⎝
⎠
⎝
⎛1 0⎞
⎛0 0⎞
⎟⎟ x( t ) + ⎜⎜
⎟⎟u( t )
y( t ) = ⎜⎜
⎝0 1⎠
⎝0 0⎠

⎞
⎟u( t )
⎟
⎠

(4.37)

ahol x(t), u(t), y(t) az általános állapot-, bemenet- és kimenet-vektorokat jelöli, az állandósult
állapotok numerikus értékei pedig G0 = 0
16.667

mg
mU
mg
, Y0 = 0
, h0 = 0
, i0 = p4 YB VL =
dL
dL
dL ⋅ min

mU
. A rendszer megfigyelhetőnek és irányíthatónak bizonyult [K-13].
min

4.2.2.2 Klasszikus LQ módszer alkalmazása
A későbbi összehasonlításokhoz és az elért eredmények indoklásához előbb a
klasszikus LQ szabályozó tervezését oldottuk meg. Optimális szabályozás eléréséhez ehhez
elsősorban az R és Q mátrixok (lásd az LQ módszer esetében minimalizálandó funkcionált
megadó (3.3) egyenletet) megfelelő megválasztására volt szükség.
Lévén, hogy az u(t) bemeneti vektor első eleme – az exogén glukóz (h(t)) – a
rendszerre ható zavarást jelenti, minimalizálni a h(t) bemenet kimenetre fejtett hatását
szükséges. Ugyanakkor a glukózt anyagként tekintve, az jóval „olcsóbb” értékű mint az
inzulin. Következésképpen, a zavarás (glukóz) hatását az R mátrixban felülsúlyoztuk
(erősítettük) – a redukált (4.37)-es modellben mind az R, mind pedig a Q mátrixok 2x2-es
mátrixokat jelölnek, lévén, hogy két kimenet és két állapot létezik – míg az inzulint
(„költséges” voltát figyelembe véve) lesúlyoztuk. Mindezek alapján, az R11 értéke jóval
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nagyobb az R22-nél. Másfelől viszont, a befecskendezett (és az R mátrixban tehát lesúlyozott)
inzulin mennyisége és a rendszer állapotai között nem lehet súlyozásbeli különbséget
figyelembe venni, mivel ezek a tervezés szempontjából mind egyformán fontosak. Ezért a
következőket választottuk az R és Q mátrixok numerikus értékeinek:
⎛ 1
⎜
Q = ⎜ 1000
⎜ 0
⎜
⎝

0 ⎞
⎛1000
1 ⎟,
R=⎜
⎜ 0
⎟
1000 ⎠
⎝

⎞
0 ⎟
⎟
1 ⎟
⎟
1000 ⎠

(4.38)

A tervezést Mathematica alatt végeztük el, majd MATLAB alatt is végrehajtva
igazoltuk, hogy ugyanazt az eredményt kapuk [K-13]:
0
0 ⎞
⎛ 0.0000139581 − 0.0000560483 ⎞ ⎛
⎜⎜
⎟⎟ ≈ ⎜⎜
⎟⎟
2.62107
⎝ − 0.467069
⎠ ⎝ − 0.467069 2.62107 ⎠

(4.39)

4.2.2.3 Javaslat a minimax (kiterjesztett LQ) módszer korlátainak
kiküszöbölésére
A minimax módszer alkalmazásakor, elsődleges lépésként a rendszer bemeneti
mátrixát választottuk ketté: L jelöli a zavarás- (glukóz), B pedig a bevatkozó jel (inzulin)
bemeneti mátrixát:
⎛0 0 ⎞
B = ⎜0 1 ⎟ ,
⎟
⎜
VL ⎠
⎝

⎛1 0⎞
⎟⎟
L = ⎜⎜
⎝0 0⎠

(4.40)

Hasonlóan az előző, 4.2.1 fejezetben bemutatott szimbolikus tervezéshez, ebben az
esetben is egy (4.23) egyenlethez hasonló szimmetrikus mátrixot kerestünk, ám jelen esetben
a három megoldandó egyenlet a következő:
1 − 2 p1 P11 +

P112

γ2

−

P12 2
VL 2

== 0

(

(4.41)

)

⎛ G p
P ⎞ P ( p + p 4 )VL 2 + P22
P11 ⎜⎜ − B 3 + 122 ⎟⎟ − 12 1
== 0
2
p
γ
V
2
⎝
⎠
L

(4.42)

⎛
2G B p3 P12 P12 2
P ⎞
1−
+ 2 − P22 ⎜ 2 p 4 + 222 ⎟ == 0
⎜
p2
γ
V L ⎟⎠
⎝

(4.43)
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Az egyenletrendszer kritikus megoldása (a diszkrimináns nulla) a keresett γ kritikus
értékéhez (γcrit) tartozik. Ezt a γcrit értéket meghaladva viszont, a valós megoldás képzetes
megoldássá alakul. A 4.2.1 fejezetben látható volt, hogy a γcrit numerikus értékének
meghatározása egy rosszul kondicionált feladat. Ennek a problémának a kiküszöbölése végett,
redukált Gröbner-bázisokkal dolgoztunk, ahol a bázisok számértékét racionális alakban
(kerekítési hiba nélkül) állítottuk elő (Appendix B). Racionális alakban behelyettesítve tehát a
rendszer paramétereit és egyúttal meghatározva a P11 értékét, egy negyedrendű monomhoz
jutottunk [K-19]. A γcrit értékét az így kapott monom legelső gyökéhez rendelt függvény,
Im(P11(γ)), legkisebb, nullától különböző értéke adja meg (4.6. ábra):

γ crit = min(Im(P11( γ )) = 0)

(4.44)

γ >0

A γcrit kritikus érték alsó korlátját (vagyis a 4.6. ábra által szemléltetett értéket) a
Mathematica segítségével határoztuk meg:

γ crit = 17.0862

(4.45)

Az így kapott alsó korláttól indulva, valamint Δ lépésközt választva, a kritikus érték
helyét ε ≤ Δ hibával lehet megközelíteni. Nyolc tizedesnyi pontosságot (ε = 10-8) választva:

γ crit = 17.11742594

(4.46)

értéket kaptunk, melynek elhelyezkedését a 4.7. ábra szemlélteti. A Mathematica alatti
tervezéssel párhuzamosan MATLAB alatt is elvégeztük a minimax módszer alapú tervezést.
Ebben az esetben a γmin = γcrit értékét az intervallum felezés módszerével határoztuk meg. A
kapott γmin értékére 17.11743 eredményhez jutottunk. Ez az eredmény tehát γ azon értékét
jelöli, ahol a zavarás hatása a maximumot éri el, vagy más szóval élve a legrosszabb zavarás
esetét valósítja meg. Az erre a legrosszabb esetre kapott szabályozó (KLQrej) értéke a
következő:
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4.6. ábra A P11 képzetes részének γ-tól való függése.
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4.7. ábra A γcrit megfelelő értéke, a létrehozott maximális zavaró hatás esetében.

4.2671 ⎞
⎛ − 0.5785
⎟⎟
KLQrej = ⎜⎜
⎝ 10.4192 − 74.5880 ⎠

(4.47)

Az eredmény egyértelműen mutatja, hogy az optimális szabályozás elérése érdekében,
a szabályozó a zavarás (glukóz) bemenetére is beavatkozik. Ennek viszont fiziológiailag nincs
értelme, hiszen mindez azt jelentené, hogy a glukóz szabályozását egyfajta külső glukóz
kiürítéssel (negatív injektálással, vagy a glukóz szervezetbeli kivonásával) oldanánk meg.
Valós esetben azonban csak inzulin beinjektálása képzelhető el, vagyis a szabályozónak csak
a második sora használható.
Márpedig, jelen alkalmazásban csak így, vagyis a szabályozó első (glukóznak
megfelelő) sorának figyelmen kívül hagyásával lehet fiziológiailag értelmezhető esetről
beszélni. A klasszikus LQ módszer esetében ez sikerült (lásd (4.39) egyenlet), a kérdés tehát
az, hogy az adott feladatban fel lehet-e (és ha igen, hogyan) használni a minimax módszert.
Következésképpen a minimax módszernek korlátai vannak: ebben az esetben valós életbeli
értelmezhetőség hiányában nem használható az elméletileg kapott szabályozó.
Azonban, ha nem vesszük figyelembe a visszacsatolás zavarás oldaláról történő
beavatkozását (a KLQrej mátrix első sorát kinullázzuk), akkor γ = γmin = γcrit esetében nem
jutunk egy pozitív definit eredményhez: numerikusan megoldva a Riccati egyenletet és
kiválasztva a két eredmény közül a MATLAB által is kiszámítottat, a megoldást jelentő P
⎛ − 169.446 1249.84 ⎞
⎟⎟ , míg sajátértékei {-9125.15, 5.05453}.
mátrix, P = ⎜⎜
⎝ 1249.84 − 8947.39 ⎠

Ha a (4.47)-ben megadott szabályozót a fentebb leírtak értelmében módosítjuk (az első
sort nem vesszük figyelembe):
0
⎛ 0
⎞
⎟⎟
KLQrej = ⎜⎜
⎝10.4192 − 74.5880 ⎠

(4.48)
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a zárt rendszer egy instabil rendszert eredményez (a pólusok értékei: {-0.1062, 0.0669}),
vagyis csak a beavatkozó jelet véve figyelembe, a szabályozó nem jelent megoldást a
feladatra. Mindez várható eredmény volt, és egyben azt is bizonyította, hogy figyelembe kell
venni a legrosszabb esetre tervezett szabályozónál is a zavarás hatását.
Ez utóbbi megjegyzésből kiindulva, a γ értékét fokozatosan növeltük, míg pozitív
definit megoldást nem kaptunk. Ezzel azt akartuk megvizsgálni, hogy a kapott legrosszabb
eset (γcrit) közvetlen környezetében található-e egy olyan megoldás, amely az LQ módszernél
jobb és egyben fiziológiailag is értelmezhető. Eredményeink azt mutatták, hogy
hozzávetőlegesen 0.25 %-os γcrit érték növelésénél már pozitív definit megoldást kaptunk:

γ crit* = 17.1602

(4.49)

A megoldás érzékenységét [K-19] szemlélteti: gyakorlatilag ugyanaz a pont ábrázolja
vizuálisan a két γ értéket és mégis amíg a (4.46) érték esetében instabil rendszert kaptunk,
addig a (4.49) érték esetében a zárt rendszer már {-3.4739, -0.1105} pólusokkal rendelkező
stabil rendszert eredményez, a szabályozó numerikus értéke pedig:
0
0 ⎞
⎛
⎟⎟
KLQrej = ⎜⎜
⎝ − 59.619 415.648 ⎠

(4.50)

amely kielégíti a módosított Riccati egyenletet (a hiba 5.9068 × 10-15).
A KLQrej szabályozó mátrix függ tehát az aktuális γ értéktől és γ → ∞ esetében a
klasszikus LQ módszer által kapott mátrixot kellene eredményezze (lásd 3.1. Táblázat) [16]:
lim KLQrej = KLQ

γ →∞

(4.51)

A megjegyzés igazolására γ = 100γcrit esetet vettük figyelembe, majd a Riccati egyenletet
megoldva, a

⎛ 13.9606 − 56.0634 ⎞
⎟⎟
P = ⎜⎜
−
56
.
0634
314
.
623
⎝
⎠

(4.52)

megoldást kaptuk (a hiba 4.665 × 10-17), amely ismét összhangban van a MATLAB által
nyújtott eredménnyel. A szabályozó értéke:
0
0 ⎞
⎛
⎟⎟
KLQ = ⎜⎜
⎝ − 0.4671 2.6218 ⎠

(4.53)
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4.8. ábra Exogén glukóz injektálás, h(t), [28] alapján.

A tervezett szabályozás minőségét egy, a szakirodalomban Lehmann és Deutsch [28],
által modellezett hat órás standard étel-felszívódásra teszteltük [K-13] (4.8. ábra).
Bár a szabályozót a redukált két állapotú (4.37) lineáris Bergman-modellre terveztük,
a szimulációkat az eredeti nemlineáris három állapotú Bergman minimál modellre végeztük
el. Összehasonlítva az alkalmazott két szabályozási módszert (klasszikus LQ módszer és
minimax módszer (4.50) formában) látható, hogy ebben az esetben is a minimax módszer
sokkal hatékonyabb a klasszikus LQ módszernél (4.9. ábra, 4.10. ábra).
Természetesen, a legjobb eredményt a fiziológiailag nem értelmezhető (a negatív
glukóz injektálás következtében), ám legrosszabb esetet megvalósító (4.47) szabályozó
szolgáltatja. Csak szemléltetésképpen a 4.11. ábra és a 4.12. ábra ezeket az eredményeket
ábrázolja.
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4.9. ábra A vércukor koncentrációjának, G(t) változása LQ és módosított minimax módszer esetében.
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4.10. ábra Az inzulin injektálás, i(t) változása LQ és módosított minimax módszer esetében.

Következésképpen sikerült kimutatnunk, hogy a γcrit kritikus érték és a fizikailag
megvalósítható értelmezés nem jelenti automatikusan egy pozitív definit megoldás létét, tehát
félrevezető lehet a minimax módszer mechanikus megoldása. Ezt az esetet ki lehet mutatni
szimbolikus-numerikus megoldással, és a γ értékének növelésével biztosítani lehet, hogy a
Riccati egyenlet megoldásának pozitív sajátértékei legyenek. Ezen túlmenően, a szimbolikusnumerikus megoldás további előnye a megoldás robusztussága a kerekítési hibákat illetően.
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4.11. ábra A vércukor koncentrációjának, G(t) változása az eredeti minimax módszer esetében.
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4.12. ábra Az inzulin injektálás, i(t) változása az eredeti minimax módszer esetében.

A minimax módszer tehát meghatározza ugyan a legkedvezőtlenebb zavarásnak
megfelelő szabályozót, ellenben ennek alkalmazhatósága a konkrét feladat fizikai
értelmezhetőségétől függ. Sikerült kimutatnunk, hogy ha nem alkalmazható a minimax
módszer megoldása, még akkor is lehetséges jobb értéket elérni a klasszikus LQ
szabályozónál.
Ugyanakkor egy másik numerikus technika alkalmazásával, mely szintén robusztus
szabályozást biztosít (H∞ módszer), ám tervezése frekvencia tartományban történik [23] (lásd
4.2.3 fejezet) lehetséges a fentebb taglalt tárgyalás áthidalása.

4.2.3 A H∞ módszer alkalmazása és kritériumrendszerének
kiterjesztése
A doktori kutatásaim során, a Mathematica alatt alkalmazott másik robusztus módszer a H∞
módszer volt.
1998-ban az Egyesült Államokban William Helton egyetemi tanár által vezetett
kutatócsoport a H∞ technikák megoldását szolgáló OPTDesign (elnevezése az „Optimum
Design”-ból ered) kiegészítő alkalmazási csomagot jelentette meg [23], mely szabadon
letölthető és Mathematica alatt beépíthető [24]. A programcsomag alapját ugyanaz a Helton
által alkalmazott grafikus szemléletmód képezi, mely 1983-ban egyike volt azon három
alapműnek ([29], [30], [31]), amellyel a sávszélességre vonatkozó korlátokat (a később
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megfogalmazott robusztus minőségi követelmények alapja) precíz matematikai feladattal és
hozzá javasolt hatékony numerikus módszerrel oldották meg [23].
Mivel azonban időközben a H∞ módszer egy másik, mérnökileg jobban értelmezhető
szemléletmódja [29], a MATLAB alatt került beépítésre, ezért a Helton által javasolt módszer
nem honosodott meg, illetve terjedt el. Ennek következtében elmaradt a programcsomag
további tökéletesítése is.
A Mathematica alatti, a H∞ módszerre vonatkozó algoritmusok implementálása és
alkalmazása során először a Helton által javasolt szemléletmód OPTDesign programcsomag
megismerésére volt szükségünk. A beépített grafikus módszer azonban a zavarelhárítás
tekintetében nem bizonyult elég hatékonynak, ezért a kritériumrendszert egy zavarelhárítási
kritériummal bővítettük ki, mely segítségével pontosabban leírható az OPTDesign által
használt minőség-burkoló felület. Az így kiterjesztett módszer hatékonyságát szintén az I-es
típusú minimál cukorbeteg-modellre bizonyítottuk, immár szimbolikus-numerikus módon.
Eredményeinket a 2006 évi magyar-román irányítástechnikai konferencián [K-11], és a 2006
évi nemzetközi orvosbiológiai kongresszuson prezentáltuk [K-12], mely kiválasztott
dolgozatként

megtalálható

lesz

a

2008-ban

megjelenő

nemzetközi

orvosbiológiai

enciklopédiában is [K-16].

4.2.3.1 A H∞ módszer Mathematica alatt alkalmazott szemléletmódja [23]
Az általunk elért eredmények bemutatása előtt fontosnak tartom bemutatni a H∞ módszer
Mathematica alatt alkalmazott szemléletmódját. A grafikus módszer eltérő a szakirodalomban

elterjedt [16], szemléletmódtól, és alapját egy minőség-burkoló felületbe való minőségi
kritérium-együttes illeszkedése jelenti. Az alábbiakban ennek a szemléletmódnak az alapjait
tekintem át, míg bővebb leírás Helton munkájában [23], található.
Legyenek egy általános zárt rendszer esetében az alábbi jelölések:

•

C(s) a szabályozó átviteli függvénye;

•

P(s) a teljes folyamat átviteli függvénye;

•

T ( s ) = P( s )C( s )(1 + P( s )C( s ))−1 a zárt rendszer átviteli függvénye (mely

egyben a rendszer kiegészítő érzékenységi függvényét is jelenti [16]);

•

S ( s ) = (1 + P( s )C( s ))−1 a zárt rendszer érzékenységi függvénye.

Nagyjából, egy rendszer tervezésekor szükséges a rendszer ismeretlen elemeinek a
megválasztása, úgy, hogy azok adott / elvárt követelményeknek eleget tegyenek. Általában ez
a C(s) szabályozó megfelelő megválasztását jelenti.
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Ellenben, jelen esetben tekintsük azt az esetet, amikor információval rendelkezünk a
T(s) kiegészítő érzékenységi átviteli függvényről. Ekkor a C(s) szabályozó a
C( s ) = T ( s )((1 − T ( s ))P( s ))−1

(4.54)

relációval számítható ki. Fontos megjegyezni, hogy a T(s) átviteli függvény elfogadható
értékeinek szükséges az RH∞ térhez (aszimptotikusan stabil és valós együtthatókkal
rendelkező, fizikailag megvalósítható átviteli függvények lineáris tere) tartozniuk.
Ugyanakkor, a P(s)C(s) nyitott rendszer átviteli függvényben nem jelenhet meg zérus és
instabil (pozitív félsíkon elhelyezkedő) pólus közötti egyszerűsítés sem.
Ezen jelölések bevezetésével a Mathematica H∞ módszere esetében, a frekvencia
tartományban, T(s) átviteli függvényre felírt minőségi követelmények a következők:
1. Korong-egyenlőtlenség (disk inequality).
Az összes frekvencia tartományban tárgyalt kritérium egy korongra felírt egyenlőtlenség
formájában fogalmazható meg:

K ( jω ) − T ( jω ) ≤ R( jω )

ahol ωa ≤ ω ≤ ωb

(4.55)

és ahol K és R a követelményeket magukban foglaló fix függvényeket jelentik: K a korong
középpontja, míg R a korong sugara. A korong-egyenlőtlenségeket könnyű 3D-ben ábrázolni
és grafikus értelmezésük is egyszerű, mivel, hogy belső tartományuk egy általános cső
belsejéhez hasonlítható. Ha egy rögzített ω frekvenciát tekintünk, akkor a korong
egyenlőtlenség egy komplex síkban egy egységes koronggal írható le:
Sω = {z : K ( jω ) − z ≤ R( jω )}

(4.56)

2. Fázis-amplitúdó tartalék (gain-phase margin) kritériuma.
A fázis-erősítés kritériuma a stabilitás egy összetett kritériumát jelöli, mely egyben írja le a
klasszikus értelemben vett amplitúdó- és fázis tartalékokat. Definiáljuk a fázis-amplitúdó
tartalékot, mint:
m = inf 1 + P( jω )C( jω ) , ∀ω

(4.57)

Grafikusan értelmezve m gyakorlatilag a P(jω)C(jω) nyitott átviteli függvény Nyquist
diagramjának (-1+j0) ponthoz való távolságát jelöli. Mindez az alábbi kritériumhoz vezet:
T ( jω ) − 1 ≤

1
m

, ∀ω

(4.58)
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Ugyanakkor, ha m nullához közelít, az instabil esethez vezet, ami nem kívánatos. Ennek
okáért, ha αg a legnagyobb, még elfogadható

1
értéket jelöli, akkor a (4.58) egyenlőtlenség a
m

következő formába írható át:
1 − T ( jω ) ≤ α g

, ∀ω

(4.59)

3. Sávszélesség (bandwidth) kritériuma.
Általános esetben, egy rendszer sávszélessége azt az ωb frekvenciát jelenti, ahol a kiegészítő
érzékenységi függvény amplitúdója (vagyis a rendszer zárt hurkú erősítése), T ( jω ) , -3 dB
alá esik [16]. Mindez egy adott sávszélesség esetében azt jelenti, hogy magas frekvenciákon a
rendszer

érzéketlen

zajhatásra,

vagy

rendszer

bizonytalanságra.

A

Helton

által

megfogalmazott kritériumok (korong egyenlőtlenség) tekintetében ez az alábbi relációval
írható le:
T ( jω ) < ω b

, ∀ ω > ωb

(4.60)

4. Zárt rendszer kisimítási (closed-loop roll-off) kritériuma.
A nyílt rendszer L(s) = P(s)C(s) átviteli függvénye magas frekvenciákon kisimul, lévén, hogy
a folyamat és a szabályozó fizikailag megvalósítható (nevező fokszáma nagyobb mint a
számlálóé):
lim P( jω )C( jω ) = 0

ω →∞

(4.61)

Mindez a zárt rendszer T(jω) átviteli függvényének tekintetében azt jelenti, hogy nagy
frekvenciák esetében:
T ( jω ) ≤

P( jω )C( jω )
≈ P( jω )C( jω )
1 + P( jω )C( jω )

(4.62)

Ahhoz, hogy egy újabb minőségi kritériumot lehessen megfogalmazni, a C(jω) szabályozót ki
kell küszöbölnünk. Ehhez azt a tényt használjuk fel, hogy magas frekvenciák esetén a
szabályozók aszimptotikus formában simulnak ki, vagyis:
C ( jω ) ≤

αr

(ω )

n

(4.63)
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4.13. ábra A Helton által [23] robusztus szabályozáshoz, frekvencia tartományban megfogalmazott
kritériumhalmazt összefoglaló minőség-burkoló felület.

ahol αr és n megválasztása a tervezőtől függ, mint ahogyan az ωr simulási frekvencia értéke
is. Így a zárt rendszer simítási (roll-off) kritériuma a következőképpen írható fel:
T ( jω ) ≤ α r

P( jω )

(ω )n

, ∀ ω > ωr

(4.64)

Az így megfogalmazott négy kritérium egy minőség-burkoló felületben foglalható
össze, melynek általános ábráját a 4.13. ábra szemlélteti.

4.2.3.2 A robusztus kritériumhalmaz kiterjesztése
A 4.13. ábran látható, hogy a kritériumhalmaz nem írja le külön a minőség-burkoló felület
kezdeti szakaszát, hanem a fázis-amplitúdó tartalék kritérium segítségével azt általánosan
foglalja magába. A felület kezdeti szakaszának változása viszont a burkolófelület területét
változtatja, ami gyakorlatilag a felület optimális leírását befolyásolja.
Kérdésünk tehát az, hogy lehetséges-e ezt a kezdeti görbét konkrét matematikai
relációval megfogalmazni, és ezáltal a felületet pontosabban leírni.
Ismert,

hogy

általában

a

rendszerek

zajhatásoknak

vannak

kitéve

és

a

szabályozástechnika egyik fő feladata éppen ezen hatások minimalizálása. Tekintsük a 4.14.
ábra által szemléltetett általános rendszert, ahol h(t) a zavarást (mint bemenetet), d(t) pedig a
rendszerre ható (h(t) alapján számolt) zavarást jelöli. Ha Pd(s) a zavarás átviteli függvényét
jelöli, akkor:
d(s) = Pd (s)h(t)

(4.65)
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Ekkor a rendszerre ható zavarásról (d(t)) a folyamat y(t) kimenetére, felírt átviteli
függvény (érzékenységi átviteli függvény [16]) a következő:
Td → y ( s ) = (1 + P( s )C( s ))−1 = 1 − T ( s ) = S ( s )

(4.66)

Ugyanakkor a tényleges zavarásról (h(t)) a folyamat y(t) kimenetére felírt átviteli
függvény:
Th→ y ( s ) = (1 − P( s )C( s ))−1 Pd ( s ) = (1 − T ( s ))Pd ( s )

(4.67)

azaz mindezt egyenlőtlenségbe átírva [K-12], [K-16]:
Th→ y ( s ) = (1 − T ( s ))Pd ( s ) ≤ c

(4.68)

ahol c egy 1-nél kisebb tetszőleges konstans értéket jelent.
Következésképpen a T(s) kiegészítő érzékenységi függvény zavarelhárításra
vontakozó kritériuma:
1 − T( s ) ≤

c
Pd ( s )

(4.69)

A szabadon választható c konstans gyakorlatilag tehát a zavarás megengedett értékéhez
tervezett bizonytalanságától (pl. mérési hiba) függ, vagyis ha a MATLAB által használt
szemléletmóddal vonunk párhuzamot, akkor a c értéke éppen a 3.1.2.2 fejezetben tárgyalt
mérési hiba bizonytalansági súlyfüggvény (Wn) értékével arányos. Kutatásaink során a c
értéke éppen a Wn komplemensének bizonyult [K-10], [K-11].
A kiterjesztett kritérium-rendszert összefoglaló minőség-burkoló felületet a 4.15. ábra
szemlélteti. Az így kiterjesztett, a Mathematica alatt használt robusztus kritériumrendszer
helyességét a Bergman-féle három állapotú minimál modellen igazoltuk (lásd (4.2)
egyenletrendszert és a hozzá kapcsolódó numerikus értékeket).

4.14. ábra Általános zárt rendszer blokkdiagrammja. A zavarás külön átviteli függvénnyel rendelkezik.
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4.15. ábra A zavarelhárítási kritériummal kiterjesztett kritériumrendszer ábrázolása minőség-burkoló felületen.

Összehasonlításképpen a szakirodalom egy szintén több módszert egymás mellé állító
cikkének [12], eredményeit vettük figyelembe, melyben azonban a szimulációkat MATLAB
alatt végezték el és melynek célja szintén a robusztus szabályozás fontosságának a kiemelése
volt.

4.2.3.3 A H∞ módszer alkalmazása Mathematica alatt, a kiterjesztett
kritériumhalmaz esetében
Mivel a 3.1.2.2 fejezet a MATLAB alatt implementált H∞ módszer esetében, a mérési hiba
bizonytalansági súlyfüggvényét (Wn) 5 %-nak választottuk, a 4.2.3.2 fejezetben tárgyaltak
szerint, a kiterjesztett kritériumhalmaz zavarelhárítási kritériumában használt c konstans a Wn
komplemense:
c = 0.95

(4.70)

A kritériumhalmaz többi értékének a Helton könyvében [23], megfogalmazott
optimális értékeket vettük alapul:
αr = 8.7641*10-7; n = 2; ωd = 2.65; ωb = 4; ωr = 6.5; αg = 2.5; αb = 0.9

(4.71)

Ismerve minden kezdeti paramétert, a korong-egyenlőtlenség alapján megrajzolt
minőség-burkoló és a Mathematica által hozzá illesztett felület (az ehhez használt rácspontok
száma 4096 pont volt [23]) ábráját a 4.16. ábra szemlélteti.
Következésképpen

minden

rendelkezésünkre

optimalizálási feladat megfogalmazható legyen:

áll

ahhoz,

hogy

a

robusztus
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4.16. ábra Az eredeti és az illesztett minőség-burkoló felület.

Adott:
1. P(s) folyamat,
2. W kritériumhalmaz,

{

}

3. I = T ( s ) ∈ RH ∞ , a T(s) kiegészítő érzékenységi függvények halmaza,
határozzuk meg T ( s ) ∈ I átviteli függvényt, mely a W kritériumhalmazt kielégíti. Ez esetben
a T(s) függvényt alkalmasnak nevezzük. Optimális tervezésről akkor beszélünk, ha a legjobb
minőséget biztosító alkalmas T(s) átviteli függvényt találtuk meg. Ha létezik több ilyen T(s)
függvény, akkor szigorúbb (vagy lazább) követelményekkel ismételjük meg a tervezést.

A 4.2.3.1 fejezetben láthattuk, hogy a Mathematica esetében a minőségi
követelmények egy kritériumhalmazzal összegezhetők korong egyenlőtlenségek formájában.
Esetünkben ez a következőképpen írható fel:
1

R( jω )

2

( K ( jω ) − T ( j ω ) ) 2 ≤ 1

, ∀ω

(4.72)

Adott T(s) esetében a bal félsík legnagyobb értéke könnyen kiszámítható az adott
egyenlőtlenségre (4.17. ábra) [23]:

4.17. ábra A T(jω) átviteli függvénynek legnagyobb értékei.
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⎛

⎞
( K ( jω ) − T ( jω ) ) 2 ⎟
⎟
⎝ R( jω )
⎠
1

γ ( T ) = sup⎜⎜
ω
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(4.73)

2

Egy kapott T függvény esetében tehát, a γ ( T ) ≤ 1 feltétel teljesülése annak
leellenőrzése, hogy a minőségi követelményeket kielégítettük (vagyis γ gyakorlatilag a
legrosszabb minőséget jelentő esetet tükrözi, γ ∈ [0 ,1]).
Az összes így megtalált T függvény közül, nekünk azonban az optimálisra (T*) van
szükségünk (az jelenti ugyanis a H∞ módszer megoldását). Ebben az esetben γ ( T * ) ≤ γ ( T )
minden T ∈ I esetre , vagyis [23], [K-11]:

⎛

⎞

1

γ * = inf sup⎜⎜
( K ( jω ) − T ( j ω ) ) 2 ⎟
2
⎟
T ω ⎝ R( jω )
⎠

(4.74)

Ugyanakkor viszont bizonyított tény [23], hogy létezik olyan A, B ∈ RH ∞ függvény,
hogy ha T ∈ I , akkor:

T = A + BT + , ahol T + ∈ RH ∞

(4.75)

vagyis ki lehet fejezni minden T ∈ I függvényt a P(s) folyamat megfelelő pólusaival és
zérusaival.
A (4.70) és (4.71) numerikus értékek alapján felépített minőség-burkoló felületre
futtatva a Mathematica Helton által kifejlesztett OPTDesign kiegészítő alkalmazási csomagot,
γ* értékére 0.3679 adódott. Ez az érték gyakorlatilag azonos a MATLAB által kapott H∞
tervezéssel (amely ismételten hangsúlyozom, hogy más szemlélet alapján dolgozik és amelyre
a tervezést ugyanazon bizonytalansági súlyfüggvényekkel végeztük, mint a 3.1.2.2
fejezetben). A 4.18. ábra a numerikusan kapott optimális T* függvény illeszkedését ábrázolja
a

felépített

minőség-burkoló

felületre.

Az

OPTDesign

által

(numerikus

iteráció

következtében) kapott A, illetve B függvények értékei:
A( s ) =

1

(s + 2)5

,

B( s) =

1

(s + 2)5

(4.76)

Az így kapott γ* optimális H∞ megoldással [32]-hoz hasonlóan lemértük a minőségi
követelményeket, figyelembe véve a [23] által előírt specifikációkat. A kapott robusztus
mutatók értékei a következők:

•

Flat = 0.0032 . Értéke 0 és 1 között van (0 az abszolút optimális értéket jelenti)
és azt mutatja, hogy a kapott eredmény mennyire „nem sima” (egy H∞
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optimalizáció alapján kapott T* függvény esetében, a Γ(ω, T*(jω)) minőségi
függvény ω függvényében ábrázolt változása egy vízszintes vonalat
eredményez, tehát Flat az ehhez képesti változást mutatja). [23] példáját
szemléltetve, ha a kapott eredmény minőségi követelménye 0.25 és 0.75
változhat ( ω ∈ [0 , ∞ ] ), akkor Flat =

0.75 − 0.25
= 0.375 , ami azt jelenti, hogy
0.75

az aktuális eredmény minőségi változása 37.5% a maximális értéknek.

•

GrAlign = 1.9984*10-15. Pozitív szám, ami a gradiens kiegyenesítéséről ad
információt. Abszolút optimális értéke szintén 0.

4.18. ábra Az optimális T* illeszkedése a tervezett minőség-burkoló felületre.
Im 
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4.19. ábra A huszadrendű optimális T* függvény közelítése során fellépő hiba alakulása.
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Ned = 4.35*10-5. Szintén pozitív érték, és a numerikus iterációk során fellépő
numerikus hibákat jellemzi. Kis értéke kis numerikus hibát jelez.

A kapott robusztus mutatók megerősítették tehát, hogy a kapott eredmény optimális
(melyet már a γ* < 1 értéke is sejtetett).
A 4.18. ábra által szemléltetett T* függvény numerikus értéke tehát egy racionális
függvény, mely az illesztés során esetünkben egy huszadrendű racionális függvényt
eredményezett. A közelítés során fellépő hiba alakulását az ω frekvencia függvényében a
4.19. ábra szemlélteti.
A kiegészítő érzékenységi függvény általános képletéből kiindulva (lásd a 4.2.3.1
fejezet eleje), meghatározható a C(s) szabályozó átviteli függvénye:
C( s ) = P( s ) −1 T ( s )(1 − T ( s ))−1

(4.77)

Lévén, hogy a Mathematica OPTDesign és CSPS programcsomagjait felváltva
használjuk a tervezés során [32], a nemlineáris zárt rendszer szimulációjához a C(s)
szabályozó állapottérben történő leírására volt szükségünk. Mivel azonban a T*(s) magas
fokszámmal rendelkezik, C(s) fokszáma is magas, adott esetben húsz lett. Ezért, az
egyszerűbb számítások végett a C(s) redukciójára törekedtünk. Hasonlóan [32]-hez, a
minimális realizáció módszerét alkalmaztuk annak érdekében, hogy egy kisebb dimenziójú
állapottérben tudjuk reprezentálni a C(s) értékét. Eredményül, egy hatodrendű modellhez
jutottunk:
⎛ − 5.488
0.0042 − 0.002 − 7.34 ⋅ 10 −6
0.189
⎜
⎜ − 39.61
− 5.99
− 0.1335 0.066
2.29 ⋅ 10 −4
⎜
− 1.754
81.03
12.05
0.876
0.003
AC = ⎜
⎜ 3823.16
− 83.024 − 5.837
− 0.02
568.03
⎜
− 13.21
7448.91 − 1088.6 − 76.22
⎜ 50135.2
⎜ − 205374 − 30513.7 4459.35 312.25
54.54
⎝

(
= (− 4.597 ⋅ 10

BC = − 2.52 ⋅ 10 −5 1.87 ⋅ 10 −4
CC

10

0.00038 0.018 0.237 − 0.97

1.94 ⋅ 10 9 1.123 ⋅ 10 8

− 1.27 ⋅ 10 −6 ⎞⎟
3.96 ⋅ 10 −5 ⎟
⎟
5.23 ⋅ 10 −4 ⎟
− 0.003 ⎟
⎟
− 2.31 ⎟
⎟
5.26
⎠

)

T

− 1.064 ⋅ 10 8 170668 − 33566

)

(4.78)

4.2.3.4 Szimulációs eredmények
A kapott eredmények teszteléséhez az általunk kapott szabályozót az eredeti
nemlineáris rendszerre (lásd (4.2) minimál Bergman-modell) alkalmaztuk. A szimulációkhoz
ugyanazon kezdeti és bemeneti értékeket vettük figyelembe, melyeket a szakirodalom egyik
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releváns cikke [12], is alkalmazott. A nevezett publikációban, melyben a robusztus technikák
alkalmazásának fontosságára hívják fel a figyelmet, különböző szabályozási módszereket
hasonlítanak össze szintén a Bergman-féle három állapotú minimál modellre.
Célunk annak vizsgálata volt, hogy az általunk kapott, a Mathematica alatt fentebb
módon leírt és megtervezett H∞ szabályozó mennyire van összhangban a [12] által legjobb
eredményt nyújtó NMPC (nemlineáris modell prediktív szabályozás) módszer eredményeivel
(pontosabban az NMPC módszer útján kapott és rendszerre alkalmazott szabályozó
eredményeivel).
A modell bemenetének a 4.2.2 fejezetben is már használt (4.8. ábra) hat órás standard
étel-felszívódást alkalmaztuk (melyet a szakirodalomban Lehmann és Deutsch [28], mért le).
A 4.21. ábra a szabályozás nélküli glukóz változását szemlélteti. A kapott H∞ szabályozót
alkalmazva, eredményeinket a 4.20. ábra mutatja, igazolván ezáltal a szabályozás
hatékonyságát.
A 4.20. ábra általunk elért szimulációs eredményei láthatóan összhangban vannak a
Hernjak és Doyle által publikált eredményekkel [12], melyet szemléltetésképpen vettem át
publikációjukból (az NMPC által kapott görbét a pontozott-szaggatott vonallal jelölt görbe
szemlélteti).

NMPC

4.20. ábra A glukóz koncentráció változása a nemlineáris Bergman-modellre alkalmazott H∞ szabályozó (lent)
és a [12] által vizsgált módszerek (fent) esetében (pontozott-szaggatott vonal jelöli a legjobb eredményt adó
NMPC választ – esetünkben ez a kimenet jelenti az összehasonlítási pontot).
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4.21. ábra A glukóz koncentráció változása a nemlineáris Bergman-modell esetében szabályozás nélkül.

Hernjak és Doyle [12]-ben publikált kutatásai ugyanakkor kimutatták, hogy p1 = 0
paramétert választva a Bergman-féle modell instabil modellt eredményez (ugyanis a glukóz
értékét a rendszer nem képes stabilizálni). Lemérve, valóban azt tapasztaltuk, hogy a lineáris
modell sajátértékei p1 = 0 esetében {-0.0925926, -0.025, 0}, azaz a nyílt rendszer tényleg
instabil (de azért irányítható).
A robusztusság tesztelésére [12]-hez hasonlóan, ezt az esetre is szimuláltuk (a rendszer
szintén a nemlineáris Bergman-féle modell volt, de p1 = 0, míg a használt szabályozó
esetünkben a kapott H∞ szabályozó). A 4.22. ábra és 4.23. ábra által szemléltetett eredmények
bizonyítják, hogy a H∞ szabályozó képes a kért értékek szabályozására, bár igaz, hogy ebben
az esetben a szabályozás minősége (teljesen érthető módon) nem annyira jó, mint az a p1 =
0.028 eredeti esetben volt. A kapott eredmények ismételten nagyon hasonlóak a [12] által, az
instabil rendszer NMPC esetre szimulált eredményeihez.
A fentiek jól mutatják, hogy a Mathematica által, H∞ módszerrel tervezett robusztus
szabályozó (felhasználva az OPTDesign kiegészítő alkalmazási csomagot) jól használható a
Bergman-féle minimál modellre.

4.22. ábra A szabályozott G(t) változása p1 = 0 instabil minimál modellt eredményező esetben.
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4.23. ábra Az i(t) változása p1 = 0 instabil minimál modellt eredményező esetben.

A szakirodalomtól eltérő, grafikus szemléletű tervezés során a robusztus
kritériumrendszert sikerült a zavarelhárítás tekintetében kiterjeszteni (lásd (4.69) egyenlet).
A Mathematica és a MATLAB által használt szemléletek különbözése miatt fontosnak
tartottam, hogy a MATLAB programmal párhuzamosan történő algoritmizálás és folyamatos
egyeztetés bemutatása részben össze tudja hangolni két szemlélet adta eltéréseket.

4.3

Összefoglalás, 3. tézis megfogalmazása

Az előző fejezetben alkalmazott robusztus módszerek orvosélettani alkalmazásának
elősegítéséhez innovatív módon Mathematica alatt olyan felhasználóbarát szimbolikus
algoritmusokat dolgoztam ki, amelyek segítik a kidolgozott céladekvát inzulinadagoló
algoritmusok gyógyászatban való bevezetését.
Irányításelméleti szempontból plusz kritériummal egészítettem ki a Mathematica H∞
szabályozását megoldó kritériumrendszert, áthidaló megoldást javasoltam a minimax módszer
korlátainak kiküszöbölésére, illetve összekapcsoltam a robusztus módszerek tekintetében a

Mathematica és a MATLAB nyújtotta lehetőségeket.
a.

Szimbolikus algoritmusok kidolgozása. Mathematica alatt szimbolikus módon
programoztam le a kiterjesztett LQ (minimax) módszert; szemléltettem, hogy a
kapott két megoldás közül a MATLAB mi alapján választja ki saját megoldását;
általános képlet formájában fogalmaztam meg a módosított Bergman-féle
minimál modell esetében a legrosszabb esetet jelentő minimax módszer
megoldását.

b.

A minimax módszer korlátainak áthidalása Gröbner-bázisokkal. Rámutattam a
cukorbeteg-modellek tekintetében a minimax módszer korlátaira és a Gröbner-
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bázisok segítségével áthidaló megoldást javasoltam a korlátok kiküszöbölésére.
Így, ha nem is érhető el a minimax módszer legrosszabb esetére kidolgozott
megoldás, de a klasszikus LQ módszer által javasolt megoldástól jobb eredményt
lehet kapni (és így közelíteni a minimax módszer eredeti megoldását).
c.

Mathematica

alatti

robusztus

H∞

kritérium-rendszer

kiterjesztése.

A

Mathematica alatt használt, a szakirodalomtól eltérő grafikus szemléletmódú H∞
módszer kritériumhalmazát kiterjesztettem egy zavarelhárítási kritériummal,
mellyel a minőség-burkoló felület jobban leírható. A „plusz” kritérium
helyességét a Bergman-féle három állapotú minimál modellen bizonyítottam és
az

eredményeket

a

szakirodalomban

már

megjelent

eredményekkel

hasonlítottam össze. Rámutattam, hogy a javasolt kritérium esetében használt
konstans változó és a klasszikus, szakirodalomban elterjedt H∞ módszer szenzor
hibájának bizonytalansági súlyfüggvénye között szoros összefüggés van.
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5. fejezet
Továbblépési lehetőségek
Az értekezés során bemutatott eredmények és tézisek természetesen nem tekinthetők a
kutatási munka végeredményének. Amint azt próbáltam érzékeltetni, több ponton is lehetőség
van a kutatás továbbfolytatására:

•

A szakirodalomban, a minimál modellt kevert ételbevitel figyelembevételével
egészítették ki [57], amelynek szintén érdemes megvizsgálni robusztus
szabályozási lehetőségeit. Ugyanakkor a kevert ételbevitel modelljét a Sörensenmodellre is célszerű kiterjeszteni, és ezáltal, a Sörensen-modell még általánosabb
leírását lehetne elérni.

•

A

Mathematica

területén

további

robusztus

algoritmusok

szimbolikus

implementálása valósítható meg.

•

A disszertáció témájához szorosan kapcsolódó, a közelmúltban elnyert OTKA
pályázat keretében [152], külön szerepet szántunk általános robusztus
szabályozási algoritmus folyamatos inzulinadagolásra történő kidolgozására és
alkalmazhatóságának klinikai mérésekkel való vizsgálatára. Az eredmény nagy
mértékben segítené főleg az inzulinpumpák inzulinadagolását.

Mivel az alkalmazható diabétesz modellek nagy része rendkívül érzékeny a
paraméterváltozásokra, lévén, hogy minden páciens más-más paramétercsaláddal rendelkezik,
akár végső cél is lehet a személyre szabott folyamatos vércukor-szenzor és inzulinpumpa
létrehozása. Ennek megoldását képezheti a piacon kapható általános vércukomérők és
inzulinpumpák segítségével a páciens paramétereinek identifikálása, majd ezen paraméterek
függvényében személyre szabva működtetni a szenzoregyüttest. A készülékbe implementált
robusztus algoritmussal pedig gyakorlatilag is megvalósulhat az optimális inzulinadagolás.
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Appendix A.
A Sörensen-modell bemutatása
Jelen függelék az 1985-ben, PhD disszertáció keretében publikált [33], és 2000-ben a [18]
publikációban prezentált módon módosított I-es típusú általános nemlineáris cukorbeteg
modellt mutatja be, mely középkorú indo-európai férfira érvényes, és 19 állapotegyenletből
áll (melyhez még 10 kisegítő egyenlet társul). A jelölésrendszert a [18] publikációban
bemutatott Sörensen-modell alapján használom.
A modell a glukóz-inzulin dinamikát hat kompartmenttel írja le (az egyenletek jelölésrendszere miatt ezeket zárójelben angolul is megadom): agy (brain), szív és tüdő (heart and
lungs), bélrendszer (gut), máj (liver), vese (kidney), és az ún. perifériák (periphery). Az egyes
kompartmentek közötti anyagáramlás kapcsolatokat az A.1 Appendix ábra szemlélteti. A
kompartmentek meghatározása anyagegyensúlyi egyenletek felírásával és ezen egyenletek
paramétereinek meghatározásával történt.

A.1. Appendix ábra A Sörensen-modell kompartmentjei [18].
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Az egyes kompartmentek olyan különböző szövetekkel azonosíthatók, melyek döntő
szerepet játszanak az emberi test glukóz-inzulin háztartásában. A kompartmentek közötti
anyagáramlás a vérkeringésen keresztül valósul meg. Minden kompartment esetében
feltételezzük, hogy a glukóz és az inzulin koncentrációja egyensúlyban van az adott
kompartmentből kifolyó véráram megfelelő koncentrációival. A modell természetesen
egyszerűsít is, hiszen a gyomor hatását a bélrendszerben, illetve a zsírszövetek és
izomszövetek hatását együttesen a periféria kompartmentben egyesíti.

A.1 A Sörensen-modell jelölésrendszere és konstansai
A = segéd állapotváltozó (dimenzió nélküli)
G = glukóz koncentráció (mg/dL)
I = inzulin koncentráció (mU/L)
N = glukagon koncentráció (normált, dimenzió nélküli)
Q = a plazma áramlási sebessége a véredényekben (L/min)
q = a vér áramlási sebessége a véredényekben (dL/min)
T = transzkapilláris diffúziós időállandó (min)
V = térfogat (L)
v = térfogat (dL)
Γ = metabolikus forrás vagy nyelő termelési ill. fogyasztási sebessége (mg/min ill.
mU/min)
Az alsó és felső indexek értelmezése:
A = hepatikus artéria
B = agy
BU = agyi fogyasztás
C = kapilláris tér
G = glukóz
H = szív és tüdő
HGP = a máj glukóz termelése
HGU = a máj glukóz felvétele
I = inzulin
IHGP = az inzulin HGP-re való hatása
IHGU = az inzulin HGU-ra való hatása
IVI = intravénás inzulin befecskendezés
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K = vese
KC = kiürülés a vesében
KE = kiválasztás a vesében
L = máj
LC = kiürülés a májban
N = glukagon
NHGP = a glukagon hatása a HGP-re
P = periféria (izom/zsírszövetek)
PC = kiürülés a periférián
PGU = a periféria glukózfelvétele
PIR = a pancreas inzulin kibocsátása
PNR = a pancreas glukagon kibocsátása
RCBU = a vörös vértestek glukóz felvétele
S = gyomor és belek
SIA = inzulin felszabadulás a szubkutáns felhalmozódásból
SU = gyomor és belek glukóz felvétele
T = szöveti tér
A.1. Appendix táblázat A Sörensen-modell esetében használt konstansok.

[dL]

[L]

[dL/min]

[L/min]

[L/min]

[min]

v BC = 3.5

V BC = 0.265

q B = 5 .9

QB = 0.45

FPNC = 0.91

T B = 2 .1

v TB = 4.5

V HC = 0.985

q H = 43.7

Q H = 3.12

FLC = 0.4

TPG = 5.0

C
vH
= 13.8

VSC = 0.945

q S = 10.1

QS = 0.72

FKC = 0.3

TPI = 20

v SC = 11.2

V LC = 1.14

q L = 12.6

QL = 0.9

FPC = 0.15

v LC = 25.1

V KC = 0.505

q A = 2 .5

Q A = 0.18

v KC = 6.6

V PC = 0.735

q K = 10.1

Q K = 0.72

v PC = 10.4

V PT = 6.3

q P = 15.1

Q P = 1.05

v TP = 67.4

V N = 9.93
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A.2 A Sörensen-modell egyenletei
A modell a következő három részre strukturálható: glukóz egyenletek, inzulin egyenletek és a
glukagon termelés egyenlete. Fontos megjegyezni, hogy a modell az Egyesült Államokbeli
glukóz mértékegységet használja (mg/dL), ezért a különböző konstansokat (A.1 Appendix
táblázat) erre az esetre határozták meg.
A modell keretében használt hat kompartment pedig, egy kapilláris és egy szöveti
alkompartmentre bontható. Mindez azzal magyarázható, hogy a kompartmentbe kerülő
glukóz és inzulin különféle anyagcsere folyamatokban vagy hasznosul, vagy diffúzióval a
szöveti alkompartmentbe áramlik. Ez a két részre bontás nem történik meg az olyan
kompartmentek esetén (szív és tüdő, bélrendszer, máj és vese), ahol a szövet vagy nem
abszorbálta a szóban forgó anyagot, vagy kicsi volt a diffúziós folyamat időállandója, azaz a
szöveti alkompartment koncentráció nagyon gyorsan egyensúlyba került a kapilláris
alkompartmentbeli koncentrációkkal [33].
Mindezeket figyelembe véve, az egyenletekben az állapotok két indexxel jelennek
meg: a felső index mindig a szöveti (T) vagy a kapilláris (C) terekre vonatkozik, míg az alsó
indexek a hat kompartment egyikét jelölik.
A glukóz alrendszer anyagegyensúlyi egyenletei a következők:

(

)

(

)

(

)
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G& H
q H − Γ RBCU

(

)

q
Γ
Γ
C
G& SC = G H
− G SC CS + meal
− SU
C
vS
vS
v SC

(

)

Γ HGU
1 Γ
−
G& LC = G HC q A + G SC q S − G LC q L C + HGP
vL
v LC
v LC

(

)

q
Γ
G& KC = G HC − G KC CK − KE
vK
v KC

) v1

C
H

(A-3)

(A-4)

(A-5)

(A-6)
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(

)

(

)T1

FI-v

(

)

q
vT
C
G& PC = G H
− G PC CP + G PT − G PC GP C
vP
TP v P
G& PT = G PC − G PT

G
P

−

(A-7)

Γ PGU

(A-8)

v TP

ahol a továbbiakban az alábbi jelölések vezethetők be:
k BC = G BC

v TB
TB

k BT = G BT

v TB
TB

A fenti egyenletekben használt glukóz források vagy nyelők ([Γi] = mg/min), éppen
azt hivatottak figyelembe venni, hogy a szervezet működéséhez alapjáraton is szükség van
glukózra. Ezért, a fontosabb nyelők, mint például az agy, vörös vértestek, emésztőrendszer, az
alábbi módon kaptak helyet a modellben:

Γ BU = 70

(A-9)

Γ RBCU = 10

(A-10)

Γ SU = 20

(A-11)

A máj glikolízisének és glikogénszintézisének egyensúlyát a ΓHGP és ΓHGU egyenletei
reprezentálják:

⎡

⎧⎪

⎢⎣

⎪⎩

⎛ G LC
⎞⎫⎪⎤
− 0.4969 ⎟⎬⎥
⎜ 101
⎟ ⎪⎥
⎝
⎠ ⎭⎦

Γ HGP = 155 AIHGP [2.7 tanh(0.388 N ) − ANHGP ] ⋅ ⎢1.425 − 1.406 tanh ⎨0.6199⎜

(A-12)
⎤
⎛
⎞
IC
1 ⎡
A& IHGP =
⎢1.2088 − 1.138 tanh⎜1.669 L − 0.8885 ⎟ − AIHGP ⎥
⎜
⎟
25 ⎢⎣
21.43
⎥⎦
⎝
⎠

(A-13)

1 ⎡ 2.7 tanh (0.388 N ) − 1
⎤
− ANHGP ⎥
A& NHGP =
⎢
65 ⎣
2
⎦

(A-14)

⎡

⎧⎪

⎢⎣

⎪⎩

⎛ G LC
⎞⎫⎪⎤
− 1.48 ⎟⎬⎥
⎜ 101
⎟ ⎪⎥
⎝
⎠ ⎭⎦

Γ HGU = 20 AIHGP ⎢5.6648 + 5.6589 tanh ⎨2.4375⎜

(A-15)
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⎤
⎛
I LC ⎞⎟
1 ⎡
⎜
A& IHGU =
2
tanh
0
.
549
− AIHGU ⎥
⎢
⎜
25 ⎢⎣
21.43 ⎟⎠
⎥⎦
⎝

(A-16)

Az (A-13), (A-14) és (A-16) egyenletek annak a dinamikának a kiemelésére
szolgálnak, hogy a lebontott és felépített glikogén mennyisége főként a glukagontól függ, de
azt még befolyásolja az aktuális vércukor- és inzulinszint is.
Az (A-17) egyenlet a vese glukózkiválasztását írja le. Jól látható, hogy ha a
szervezetben a glukózszint túl magasra emelkedik, akkor megváltozik a vizeleten keresztüli
kiürülés menete és így a kiválasztás lineáris jelleget ölt (kóros hyperglikémiás állapot
fennállásakor ezért válik édessé a cukorbeteg vizelete):

Γ KE

[

(

⎧
C
⎪⎪71 + 71 tanh 0.011 G K − 460
=⎨
⎪0.872G C − 300
K
⎪⎩

)]

mg
dl
mg
≥ 460
dl

, ha G KC < 460
, ha

G KC

(A-17)

Az utolsó, glukózhoz köthető metabolikus egyenlet, (A-18), a perifériás fogyasztást
írja le:

Γ PGU =

⎧⎪
⎛ IT
⎞⎫⎪⎤
35G PT ⎡
⎢7.035 + 6.51623 tanh ⎨0.33827⎜ P − 5.82113 ⎟⎬⎥
⎜ 5.304
⎟ ⎪⎥
86.81 ⎢
⎪⎩
⎝
⎠ ⎭⎦
⎣

(A-18)

Látható, hogy a glukózállapotokban, a glukóz alrendszer esetében, a nyolc egyenlet
egy lineáris differenciálegyenlet-rendszert alkot.
Fontos kiemelni, hogy a Sörensen-modell egyik bemenete, Γmeal, az (A-4) egyenletben
jelenik meg, hiszen a táplálék felszívódása is innen, a gyomorból és a belekből történik.
Az inzulin alrendszer egyenletei a következők:

(

)

Q
C
I&BC = I H
− I BC CB
VB

(A-19)

(

C
C
I&H
Q H + Γ IVI
= I BC QB + I LC QL + I KC Q K + I PC Q P − I H

(

)

Q
C
I&SC = I H
− I SC CS
VS

(

I&LC = I HC Q A + I SC QS − I LC Q L

)V1

C
H

(A-20)

(A-21)

)V1

C
L

+

Γ PIR
V LC

−

Γ LC
V LC

(A-22)
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(

)

(

)

(

)

Γ
Q
C
− I KC KC − KC
I&KC = I H
VK
V KC

(

(A-23)

)

VT
Q
C
I&PC = I H
− I PC CP − I PC − I PT I P C
TP V P
VP

Γ
1 Γ
I&PT = I PC − I PT I + SIA
− PC
T
TP
VP
V PT

(A-24)

(A-25)

míg a hozzájuk tartozó metabolikus nyelők ([Γi] = mU/min) egyenletei:

(

Γ LC = FLC I HC Q A + I SC QS + Γ PIR

)

(A-26)

Γ PIR = 0

(A-27)

Γ KC = FKC I KC QK

(A-28)

Γ PC =

1 − FPC
FPC

I PT
1
1
− I T
Q P TP V P

(A-29)

A Sörensen-modell másik bemenete, az intravénásan adagolt inzulin mennyisége
(ΓIVI), az (A-20) egyenletében jelenik meg.
Az eredeti Sörensen-modell lényegében középkorú indó-európai férfira modellezte az
emberi glukóz-inzulin háztartást [33]. A [18] által használt módosított modell viszont I-es
típusú diabétesz férfiakra érvényes, melyet az eredeti modellből úgy hoztak létre, hogy nem
vették figyelembe a hasnyálmirigy inzulin termelését. Ezért nulla az (A-27)-es egyenlet
metabolikus nyelője.
A modellel kapcsolatos vizsgálódások több olyan kérdést is felvetettek, mint, hogy
milyen hatásmechanizmusú inzulint feltételezünk, illetve hol történik a beadagolás helye.
Azon diabéteszes betegek, akik nincsenek kórházi felügyelet alatt, szinte kizárólag a bőr alá
adagolják az inzulinadagjukat. Ennek a felszívódási mechanizmusa testtájéktól függően eltérő
lehet, ezért a disszertáció során azt a szakirodalmi egyszerűsítést feltételeztem, hogy az
inzulin adagolása e modell tekintetében intravénásan történik (azonnal a véráramba kerül) és
így azonnal, késleltetés nélkül fejti ki a hatását (ún. gyors inzulin használata). A
feltételezésnek az az alapja, hogy a figyelembe vett Sörensen-modell a [18]-ben publikált (és
ebben a függelékben bemutatott) módosított modell, ahol szintén ezen egyszerűsítést vették
figyelembe.
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A modell két utolsó egyenlete a glukagontermeléssel és ennek transzportjával
foglalkozik.

A

glukagon

a

glukózkibocsájtás

stimulátorhormona,

ezért

egyetlen

kompartmenttel írták le (lásd (A-30) egyenlet). Ez a glukagon vérárambeli koncentrációját
adja meg (normált, dimenzió nélküli). Az (A-31) egyenlet a pancreas α-sejteinek
glukagontermelését írja le, ennek dimenziója kivételesen μg/min:
F
N& = (Γ PNR − N ) PNC
VN

(A-30)

⎡

⎧⎪

⎢⎣

⎪⎩

C
⎛ IH
⎞⎫⎪⎤
− 0.46981⎟⎬⎥ ⋅
⎜ 15.15
⎟ ⎪⎥
⎝
⎠ ⎭⎦

Γ PNR = ⎢1.3102 − 0.61016 tanh ⎨1.0571⎜

⎡
⎧⎪
⎛ G HC
⎞⎫⎪⎤
⋅ ⎢2.9285 − 2.095 tanh ⎨4.18⎜
− 0.6191⎟⎬⎥
⎜ 91.89
⎟ ⎪⎥
⎢⎣
⎪⎩
⎝
⎠ ⎭⎦

(A-31)

Összességében tehát megállapítható, hogy az így bemutatott modell egy autonóm,
nemlineáris rendszert alkot (A.2 Appendix ábra), a rendszer állapotai pedig a következők:
•

Glukózkoncentrációk: (A-1) – (A-8) egyenletek;

•

Inzulinkoncentrációk: (A-19) – (A-25) egyenletek;

•

Glukagonkoncentráció: (A-30) egyenlet;

•

Segédváltozók: (A-13), (A-14) és (A-16) egyenletek.

A.2. Appendix ábra A [18] által használt Sörensen-modell sematikus ábrája, a három alrendszer tekintetében.
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Appendix B.
A Gröbner-bázisok elmélete
Jelen függelékben a Gröbner-bázisok elméletének fontosabb aspektusait tekintem röviden át:
polinomok, ideálok, algebrai függőségek definíciói és tulajdonságai. A Gröbner-bázisokról és
alkalmazásaikról bővebb anyag a [34], [35], [36], [37] található, melyekből magam is a jelen
összefoglalót megalkottam.
A hatvanas évek közepén Buchberger doktori dolgozatában egy hatékony módszert
dolgozott ki többváltozós polinomegyenletek szimbolikus megoldásainak meghatározására.
Ezt a módszert ismerjük ma Gröbner-bázis elmélet néven [35] (a nevet Buchberger doktori
konzulensének emlékére adta). Egy adott polinomrendszerhez tartozó Gröbner-bázis az
eredetivel ekvivalens rendszer alkot, azaz pontosan ugyanazok a gyökei, mint az eredetinek,
azonban olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek polinomokkal való különféle
vizsgálatok (pl. osztás) során nagyon jól használhatók.
Buchberger munkájára csak évekkel később kezdtek felfigyelni, azóta a terület a
komputeralgebra egyik legnépszerűbb ága [35].
A továbbiakban N, Z, Q, R halmazokkal a természetes, egész, racionális és valós
számok halmazát fogom érteni. Ugyanakkor, általánosságban m-határozatlanú (x1, x2, …, xm)
polinomgyűrűket fogok tekinteni, melynek együtthatói egy általános K test feletti alaptételes
gyűrű elemei (pl. Q, R) (alaptételes gyűrű = olyan gyűrű amelyre érvényes a számelmélet
alaptételének megfelelő állítás, miszerint bármely nem nulla és nem egység elem sorrendtől
és egységszorzóktól eltekintve egyértelműen bontható irreducibilis elemek szorzatára [35]).

B.1 Terminológia
Definíció B.1. Az (x1, x2, …, xm) polinomgyűrű monomjának nevezzük a

x1α1 x 2α 2 K x mα m

(B-1)
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szorzatot, ahol α1 ,α 2 ,K ,α m ∈ N . A monom összfokszámát a α = α1 + α 2 + K + α m összeg
jelenti [37].
Észrevehető, hogy a monomok által alkotott halmaz zárt az (x1, x2, …, xm)
polinomgyűrűbeli szorzásra, illetve a szorzással egy kommutatív monoidot alkot [35]. Az
egyszerűség kedvéért a továbbiakban a X = (x1, x2, …, xm) és α = (α1 ,α 2 ,K ,α m ) ∈ N m
jelöléseket vezetem be, minek következtében:
X α = x1α1 x 2α 2 K x mα m

(B-2)

írható. Ha α = (0 ,0 ,K ,0 ) , akkor X α = 1 .
Definíció B.2. A
p = a1 X α1 + a 2 X α 2 + K + a r X α r

monomiális

rendezésű

(véges)

lineáris

kombinációt,

(B-3)
ahol

a1 , a 2 ,K , a r ∈ K

és

α1 ,α 2 ,K ,α r ∈ N m polinomnak nevezzük az X = (x1, x2, …, xm) polinomgyűrűben a K test
felett.
Az összes X-ben lévő és K-hoz tartozó együtthatókkal rendelkező polinomokat K[X]el jelöljük, K pedig a K[X] test együtthatója. Ugyanakkor, a K[X] elemeit racionális
függvényeknek nevezzük K felett [37].
Definíció B.3. Legyen p = a1 X α1 + a 2 X α 2 + K + a r X α r a K[X] egy polinomja.

Ebben az esetben az alábbi terminológiák vezethetők be [35], [37]:
a. ai az xi monom együtthatója (i = {1…r});
b. Ha ai ≠ 0 , akkor aixi a p egy tagja (i = {1…r});
c. deg(p) alatt a p polinom multifokát értjük, melyre α i maximális úgy,
hogy az ai együtthatók nullától különbözőek (a maximum a monomiális
rendezés mellett értendő);
d. lc(p) a p polinom főegyütthatója (vagy vezető együtthatója), míg lt(p) a p
polinom főtagja.
Definíció B.4. Az I ⊂ K [ X ] részhalmazt ideálnak nevezzük és I < K [ X ] jelöljük

akkor és csak akkor, ha:
a. 0 ∈ I ;
b. ∀ p1 , p 2 ∈ I esetén p1 + p 2 ∈ I ;
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c. ∀ p ∈ I és q ∈ K [ X ] esetén qp ∈ I .
Legyen

p1 , p 2 ,K , p s ∈ K [ X ] . A legkisebb ideálnak nevezett és

p1 ,K , p s

jelölt,

p1 , p 2 ,K , p s polinomokat tartalmazó ideál az az ideál, amelyre:
⎫
⎧s
p1 ,K , p s = ⎨∑ qi pi q1 ,K q s ∈ K [ X ] ⎬
⎭
⎩i =1

Ebben az esetben azt mondjuk, hogy

p1 ,K , p s

(B-4)

a p1 , p 2 ,K , p s által generált ideál, ahol

p1 , p 2 ,K , p s a p1 ,K , p s bázisát képezi [37].

Ugyanakkor, ha I , J < K [ X ] két ideál, akkor:
a. az I + J = {a + b a ∈ I ,b ∈ J } az I és J ideálok összege;
b. az I ⋅ J = {a ⋅ b a ∈ I ,b ∈ J } az I és J ideálok szorzata.

B.2 A Gröbner-bázisok meghatározása
A többváltozós polinomok euklideszi algoritmussal történő maradékos osztásának
algoritmizálásakor kiderült, hogy a művelet nem egyértelmű [34], [35]. Ezért az a kérdés
vetődött fel, hogy létezik-e egy olyan tetszőleges polinomideálhoz rendelhető bázis (illetve ha
igen, akkor a bázis véges elemszámú-e), amely egyértelmű?
Hilbert bázistétele szerint minden K[X]-hez tartozó ideál végesen generálható [35],
vagyis minden K[X]-hez tartozó ideálnak van egy véges bázisa. Ez a következtetés azt a tényt
húzza alá, hogy egy speciális ideál-bázis segítségével lehetséges a polinomiális tulajdonságok
(pl. polinomgyűrűhöz való tartozás) algoritmizálása. Ezt a bázist nevezzük Gröbner-bázisnak
és ennek algoritmizált meghatározása a Buchberger algoritmus segítségével lehetséges.
Tehát I < K [ X ] ideál esetén egy G = {g1 ,K , g r } ⊆ I véges halmazt az I ideál adott
p műveletre vonatkozó Gröbner-bázisának nevezzük, ha lc( G ) = lc( I ) .

Hilbert bázistétele alapján következtethető, hogy minden I < K [ X ] ideálnak van
Gröbner-bázisa, mitöbb, egy G Gröbner-bázissal vett maradékos osztáskor a maradék nem
függ a báziselemek sorrendjétől. Ugyanakkor viszont a Hilbert-féle bázistétel nem ad választ
arra, hogyan lehet egy I ideál Gröbner-bázisát felépíteni. Mindemellett egy I ideál Gröbnerbázisa sem egyedi, tehát egyfajta egyedi ábrázolásra is szükség van.

FI-xii

Függelék B – Gröbner bázisok

Definíció B.5. A p ∈ K [ X ] polinom a G ⊂ K [ X ] -re nézve irreducibilis (nem

osztható), ha egyetlen monomiális tag sem többszöröse lt(g)-nek, g ∈ G . Különben a p
polinomot oszthatónak nevezzük.
Tétel B.1. Tekintsük X-en a p monomiál rendezést, illetve legyen I < K [ X ] .

(1) Az I-nek pontosan egy G Gröbner-bázisa van, melyet redukált Gröbnerbázisnak nevezünk, ha
•

lc( p ) = 1 , ∀g ∈ G ;

•

∀g ∈ G

esetén a g egyetlen egy monomja sem eleme az

lt( G \ { g }) -nek, vagy más szóval g teljesen redukált a G\{g}-re.

G = {g1 ,K , g t } az

(2) Legyen

I < K[ X ]

egy ideál Gröbner-bázisa és

p ∈ K [ X ] egy polinom. Ebben az esetben egy egyedi r ∈ K [ X ] polinom
létezik, amelyre
•

r a G redukált polinomja;

•

létezik olyan g ∈ I amelyre f = g + r .

Ebben az esetben az r polinomot a G normál alakjának nevezzük és p G -vel
jelöljük [37].
A tétel bizonyítását a [38] tartalmazza. Ezen fogalmakat bevezetve már csak az Spolinom fogalmának ismeretére van szükség ahhoz, hogy az I < K [ X ] ideál G Gröbner-

bázisát algoritmizált formában le lehessen programozni bármely p1 ,K , p s ∈ I esetén. Az
algoritmus a Buchberger-algoritmus néven ismert a szakirodalomban [34].
Definíció

B.6.

Legyenek

α = (α1 ,α 2 ,K ,α n ) = deg( g ) ,

g ,h ∈ K [ X ]

nem

nulla

polinomok,

illetve

β = (β1 , β 2 ,K , β n ) = deg( h ) a két polinom multifoka,

valamint γ = (max[ α1 , β1 ],K , max[ α n , β n ] ) . A g és h polinomok S-polinomján az
xγ
xγ
g−
h∈ K[ X ]
lc( g )
lc( h )

(B-5)

Észrevehető, hogy S ( g , h ) = − S ( h , g ) , valamint

xγ
xγ
,
∈ K [ X ] , tehát
lc( g ) lc( h )

S( g ,h ) =

polinomját értjük [35].

S ( g , h ) ∈ g , h . Következésképpen az alábbi tétel (szintén bizonyítás nélkül) fogalmazható

meg [35]:
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Tétel B.2. A G = ( g1 , g 2 ,K , g s ) ⊆ K [ X ] halmazt akkor és csak akkor lesz a G

ideál Gröbner-bázisa, ha S ( g i , g j ) S-polinom G-vel való osztásakor a maradék nulla, minden
1 ≤ i ≤ j ≤ s esetén.
Buchberger algoritmus (Gröbner-bázis meghatározásához), [37]:

Bemenetek: P = ( p1 ,K , p s ) polinom ú.h. I = ( p1 ,K , p s ) < K [ X ] ideál,
I ≠ { 0 }.
Kimenet: Az I ideál G = ( g1 , g 2 ,K , g r ) Gröbner-bázisa, ahol P ⊂ G .

1

G := P

2

repeat

3

~
G := G

4

~
for minden {u, v} párra, u ≠ v G -ben do
~
G

5

S := S ( u , v )

6

if S ≠ 0 then G = G ∪ { S }

7

~
until G = G

Példa, [37]. Legyen P = { p1 , p 2 } , ahol p1 = x 2 y 2 + y − 1 , p 2 = x 2 y + x ∈ Q [ x , y ]

és legyen a következő rendezés:
x α1 y α 2 p x β1 y β 2 ⇔ α1 + α 2 < β1 β 2 , ahol x < y

Határozzuk meg a P < Q [ x , y ] ideál G Gröbner-bázisát és redukált Gröbner-bázisát.
Megoldás. Látható, hogy a két polinom főtagjai lt( p1 ) = x 2 y 2 , lt( p 2 ) = x 2 y .

Alkalmazzuk a Buchberger algoritmust.
1. G = { p1 , p 2 } ;
2. S ( p1 , p 2 ) = p1 − yp 2 = − xy + y − 1 := p3 ,
p3 irreducibilis G-re, ezért G = { p1 , p 2 , p3 } ;

3. S ( p 2 , p3 ) = p 2 + xp3 = xy ⎯redukált
⎯ ⎯ ⎯ ⎯⎯→ = y − 1 := p 4 ,
p − ra
3

p 4 irreducibilis G-re, ezért G = { p1 , p 2 , p3 , p 4 } ;

4. S ( p3 , p 4 ) = p3 + xp 4 = y − x − 1 ⎯redukált
⎯ ⎯ ⎯ ⎯⎯→ = − x := p5 ,
p − re
4

p5 irreducibilis G-re, ezért G = { p1 , p 2 , p3 , p 4 , p5 } ;
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Függelék B – Gröbner bázisok

5. Innentől, az összes S-polinom G-re nézve 0-ra redukált. Következésképpen a
keresett Gröbner-bázis:

{

G = x 2 y 2 + y − 1, x 2 y + x , - xy + y − 1, y − 1, - x

}

Az így kapott G Gröbner-bázis viszont még nem redukált, ehhez az összes
főegyütthatót 1-re kell redukálni. Az így kapott redukált Gröbner-bázis:
G = {x , y − 1}

A mutatott példa egyszerű volt, ellenben a polinomok számának növekedésével
számítási tárrobbanásba ütközünk. A Gröbner-bázis elmélet kialakulása óta eltelt fél évszázad
sem volt elég teljesen tisztázni az algoritmus számítási bonyolultságát [35]. Ezen számítási
bonyolultság ellenére azonban, a Gröbner-bázis elmélet komoly sikereket könyvelhet el:
automatikus geometriai tételbizonyítás, robotok mozgásvezérlése és polinomegyenletrendszerek megoldása talán a legelterjedtebb alkalmazási területek [34] és ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a mérnöki tudományokban is egyre gyakoribb legyen.
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