ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ )  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻭ  1ﺧﺮﺩﺍﺩ (1393

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ55 :

کنترل دینامیکی ،روشی نو در کنترل سیگنالهای ناتهنجار قلة
جاوید ضیائی ،سهراب تهنیا ،سمیرا فتحی زاده
گزٍُ فیشیه ،داًؾگاُ صٌؼتی ارٍهیِ

چکیده
در ایي هغالؼِ رٍػ جذیذی تزای وٌتزل ٍ حذف آؽَب در عیگٌالْای ًاتٌْجار ٍ ًارعای للثی ارائِ هی ؽَد .تذیي
هٌظَر ،رفتار الىتز یىی عیغتن للثی تا اعتفادُ اس یه هؼادلِ دیفزاًغیل تاخیزی ؽثیِ عاسی ؽذُ ٍ دیٌاهیه آى تا اعتفادُ اس
ًظزیِ آؽَب هَرد هغالؼِ لزار هی گیزد .پظ اس تؾخیص ًَاحی آؽَتٌان ،عؼی در حذف ٍ وٌتزل ایي ًَع رفتار تؼٌَاى
یىی اس ػَاهل اصلی در تزٍس تیواریْای للثی هی ؽَد .رٍػ هَرد اعتفادُ ،تا ًام رٍػ وٌتزل دیٌاهیىی ،اخیزا تَعظ
ًَیغٌذُ ارائِ ؽذُ اعت ٍ هی تَاًذ تؼٌَاى رٍؽی جذیذ در عزاحی ضزتاى عاسّای هصٌَػی للة هَرد اعتفادُ لزار گیزد.

هغالؼات اخیز تز تزٍس رفتار آؽَتٌان در عیگٌالْای ًارعای الىتزیىی للة تاویذ دارد .تا تَجِ تِ ایٌىِ عیگٌالْای
عثیؼی للة ،رفتاری هتٌاٍب ٍ غیزآؽَتٌان دارًذ ،لذا وٌتزل آؽَب در عیغتن للثی یه اهز اجتٌاب ًاپذیز در
تاسگزداًذى رفتار الىتزیىی پالغْای للة تِ حالت عثیؼی دارد .رٍؽْای غیزخغی وِ تاوٌَى تزای وٌتزل ارائِ ؽذُ اًذ
ػثارتٌذ اس :رٍػ  .[3] ETDF ،[2] TDF ،[1] OGYػلیزغن ایٌىِ رٍؽْای فَق الذوز رٍؽْای وارآهذی هی
تاؽٌذ ًماط ضؼفی ًیش دارًذ .هْوتزیي اؽىال رٍؽْای فَق الذوز ػذم تَاًایی در تؾخیص توَلغ سهاى وٌتزل اعت.
رٍػ ارائِ ؽذُ در همالِ لثلی ها ] ،[4تا تْزُ گیزی اس ٍیضگیْای آؽَب تَاًایی غلثِ تز ایي هؾىل را داراعت .تِ
ّویي هٌظَر اس هذل ارائِ ؽذُ در ] [5تزای ؽثیِ عاسی رفتار الىتزیىی للة اعتفادُ هی وٌین .تحلیل دیٌاهیىی هذل
هَرد هغالؼِ ًیش تا اعتفادُ اس آًالیشّای عزی سهاًی ،دٍؽاخِ ؽذگی ٍ تؼذ تؼوین یافتِ اًجام هی ؽَد.

مدل ریاضی
هذل ریاضی هَرد هغالؼِ در عال  ،2002تَعظ گزٍّی اس پضٍّؾگزاى تزسیلی ] [5تزای تَلیذ عیگٌالْای ECG
وِ فؼالیت الىتزیىی للة را ًؾاى هی دٌّذ ،ارائِ ؽذ .ایي هذل ارتثاط هغتمیوی تیي پاراهتزّای فیشیَلَصیىی هَثز در
تَلیذ ٍ اًتؾار عیگٌالْای للثی تا پاراهتزّای ریاضی ایجاد هی وٌذ .هذل هَرد ًظز تصَرت سیز هی تاؽذ وِ در آى
)  xi k  xi (t   kهی تاؽذ.
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روش کنترلی
رٍػ وٌتزلی ارائِ ؽذُ ] [4تز ایي اعاط اعت وِ تا جفت وزدى ػضَی اس خاًَادُ ًگاؽتْای یه تؼذی عٌجِ
پذیز تا هؼادلِ تحَل اصلی عیغتن دیٌاهیىی تصَرت سیز ،هی تَاًین رفتار آؽَتٌان را وٌتزل وٌین .در راتغِ سیز
 x  6 ,   1تَدُ ٍ  تیاًگز  در راتغِ تاال هی تاؽذ.
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خاًَادُ ًگاؽتْای یه تؼذی ارائِ ؽذُ ،تؼوین ًگاؽت الجغتیه در تاسُ ]ّ [0,1غتٌذ ٍ ،تزحغة تاتؼی اس چٌذجولِ
ای ّای چثیؾف ًَع  1تصَرت سیز تؼزیف هی ؽًَذ.
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ػضَ دٍم ایي خاًَادُ تصَرت )  2 ( , تؼزیف ؽذُ اعت .تا اعتفادُ اس ًگاؽت هؼىَط پذیز h  (1   ) 
هی تَاًین ایي ًگاؽت را تِ تاسُ ) [0, تثذیل وٌین وِ تا ووی هحاعثات ریاضی تِ ؽىل سیز عادُ هی ؽَد.
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نتایج

شکل : 1نمودار دو شاخه شدگی ) (aقثل از اعمال کنترل و ) (bتعد از اعمال کنترل

ًوَدار دٍؽاخِ ؽذگی لثل ٍ تؼذ اس اػوال وٌتزل در ؽىلً 1ؾاى دادُ ؽذُ اعتً .وَدار ) (aتخَتی تاثیز افشایؼ

ضزیة جفت ؽذگی  را رٍی دیٌاهیه عیغتن للثی تِ ًوایؼ هی گذارد .پیذاعت وِ عیغتن اتتذا دارای رفتار

عثیؼی ٍ هٌظن هی تاؽذ .افشایؼ تذریجی همذار پاراهتز وٌتزل  ، اس تیي رفتي تٌاٍب تیي پیه ّای هتَالی  ECGرا تِ

ّوزاُ دارد ،تگًَِ ای وِ پظ اس    4.04ؽاّذ تَلیذ پیىْای هتَالی تا داهٌِ ّای هتفاٍت ّغتین (ؽىل.)2

شکل : 2نمودارهای سری زمانی سیگنالهای  ECGقثل و تعد از کنترل

تا اداهِ ّویي رًٍذ توایل عیغتن تِ تزٍس رفتار ًاتٌْجار ٍ آؽَتٌان تیؾتز ؽذُ ٍ ًْایتا در تاسُ ] [4.04,15.87تثذیل
تِ رفتار واهال آؽَتٌان هی ؽَد .در ایي تاسُ ،پٌجزُ ّای وَچه تا رفتار هٌظن ًیش ًوایاى اعتً .وَدار ) (bؽىل1

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ )  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻭ  1ﺧﺮﺩﺍﺩ (1393

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ55 :

تاثیز رٍػ وٌتزلی را وِ تؼذ اس گذر عیغتن تِ ًاحیِ آؽَتٌاوی (  )   4.04رٍی عیغتن اػوال ؽذُ اعت ًؾاى هی
دّذٍ .اضح اعت وِ ًاحیِ آؽَتٌان تصَرت واهل حذف ؽذُ ٍ تثذیل تِ رفتار هٌظن دٍرُ ای گزدیذُ اعت .جشئیات
تیؾتز را هی تَاى اس رٍی عزی سهاًی (ؽىلً )2یش تزرعی ًوَد .ؽىلً 2وَدار عزی سهاًی عیگٌالْای  ECGتَلیذ

ؽذُ را تزای دٍ حالت هختلف    7.57,   8وِ تصَرت تصادفی اًتخاب ؽذُ اًذ را لثل ٍ تؼذ اس اػوال وٌتزل
ًؾاى هیذّذ .آؽىارا ،رفتار آؽَتٌان غیزهتٌاٍب ٍ ًاتٌْجار ،تؼذ اس وٌتزل تثذیل تِ رفتار هٌظن تا دٍرُ تٌاٍب  2ؽذُ

اعت .تحلیل دیگز تىار تزدُ ؽذُ تزای هغالؼِ تاثیز رٍػ وٌتزلی تؼذ فزوتالی تؼوین یافتِ (  ) Dqاعت وِ هؼیاری اس
پیچیذگی ٍ تؼذاد هَلفِ ّای هَثز در دیٌاهیه عیغتن للثی هی تاؽذً .تایج تذعت آهذُ اس ایي تحلیل تصَرت
حزارتی در ؽىل 3آٍردُ ؽذُ اعتّ .واًگًَِ وِ هؼلَم اعت ایي ًوَدار تَافك خَتی تا ًوَدار دٍؽاخِ ؽذگی دارد.
تا اػوال وٌتزل دیٌاهیىی ،تَضَح تؼذ فزوتالی تؼوین یافتِ عیغتن در ًاحیِ آؽَتٌان واّؼ یافتِ اعت ٍ ،ایي تِ آى
هؼٌاعت وِ پیچیذگی دیٌاهیه عیغتن للثی پظ اس وٌتزل تؾذت افت وزدُ اعت.

شکل : 3نمودار حرارتی تغییرات  Dqترحسة  qو  لثل ٍ تؼذ اس وٌتزل

نتیجه گیری
در ایي همالِ ،رفتار دیٌاهیىی عیگٌالْای الىتزیىی  ECGللة تحت تاثیز تغییز یىی اس پاراهتزّای هَثز ،تا اعتفادُ
اس یه هذل تاخیزی تصَرت ػذدی ؽثیِ عاسی ؽذُ ٍ تا اعتفادُ اس ًوَدار دٍؽاخِ ؽذگی ًَاحی آؽَتٌان تؼییي
ؽذ .عپظ تزای حذف رفتار آؽَتٌان ،یه رٍػ وٌتزلی غیزخغی تز پایِ خاًَادُ ای اس ًگاؽتْای یه تؼذی عٌجِ
پذیز ارائِ ؽذً .تایج تذعت آهذُ ًؾاى داد وِ رٍػ ارائِ ؽذُ هی تَاًذ تصَرت واهل رفتار آؽَتٌان را اس ایي عیغتن
حذف وٌذ ٍ هی تَاًذ تؼٌَاى رٍؽی جذیذ تزای عزاحی ٍ عاخت ضزتاى عاسّای هصٌَػی للة هَرد اعتفادُ لزار
گیزد.
در پایاى اس جٌاب دوتز فیزٍس لادری پاوذل وِ در تفغیز ًتایج پشؽىی ووه ؽایاًی وزدُ اًذ تؾىز هی وٌین.
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