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           Özetçe 

Kalp iletim sistemindeki SA ve AV düğümlerinin senkronize 
çalşmamas, kalpte çeşitli bloklama aritmilerine yol açabilir. 
Bu bildiride, kalp sisteminin daha yüksek bir doğrulukla 
incelenmesi amacyla, üç-osilatörlü bir kalp sistem modeli 
değiştirilerek kullanlmştr. Aritmilerin bilgisayar 
benzetimleri, uygun bir denetim yöntemi tasarlanarak 
gecikmeli ve gecikmesiz durumlarda incelenmiş; ritm 
düzensizliklerinin giderilmesi için gerekli admlar belirtilen 
srada izlenmiştir: a genlikli ve w frekansl bir gerilimin 
eklenmesini takiben, osilatörlere T gecikme zaman faktörü 
uygulanmş ve elde edilen model için uygun bir denetleyici 
tasarlanmştr. Son admda, denetim girişlerinin uygulandğ 
ve uygulanmadğ durumlar için Matlab SIMULINK 
programyla elde edilen senkronizasyon hatalar benzetim 
sonuçlar olarak sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler - Vander Pol osilatörü; üç osilatör 
modeli; senkronizasyon; denetleyici tasarm; 
doğrusallaştrlmş geribesleme denetimi; SIMULINK 
benzetimi 

Abstract 

Dyssynchronization of the SA and VA nodes of the cardiac 
transmission system may be the underlying cause of certain 
blocking arrhythmias. In this paper, a modified “three-
oscillator heart system” model was used, in order to examine 
the cardiac system with higher precision. With the application 
of a properly designed control method, computer simulations 
of the arrhythmias were obtained with or without a time delay 
and the following steps-by-step approach was adopted, to 
eliminate any ongoing abnormalities in the cardiac rhythm: 
Following the addition of a voltage with the amplitude a and 
the frequency w, the time delay factor T was applied to the 
oscillators and an appropriate controller was designed for the 
model of interest. In the last step, the synchronization errors 
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obtained by Matlab SIMULINK were simulated for the 
conditions, when there's a contol input or not.   
Key words - Vander Pol oscillator; three oscillator model; 
synchronization; controller design; linearised feedback 
conrol; SIMULINK simulation 
 
1. Giriş 
 
İnsan bedeninde sinoatrial (SA) ve atrioventriküler (AV) 
düğümlerin senkronize çalşmamas ve kaslma uyartlarnn 
kalp sistemi içinde düzenli bir şekilde iletilememesi, kalpte 
bloklama aritmilerinin görülmesine neden olabilir. 
Günümüzde, aritmilerin tedavisi amacyla, suni kalp pili ad 
verilen ve senkronizasyon için elektrik şoklar kullanan 
cihazlar yaygn olarak kullanlmaktadr [1-3]. Bloklanmann 
tespit edildiği anda kalp kaslarna uygulanan şok, tüm kas 
liflerinin eş zamanl olarak kaslmasna ve yine eş zamanl 
olarak eski haline dönmesine neden olur. Kaslma ritmi, bu 
şekilde yeniden düzenlenir ve fizyolojik olarak normal kabul 
edilen aralkta sabitlenir.  
Klinik alanda sklkla tercih edilmelerine rağmen, kalp 
pillerinin en önemli yetersizliği, tan hatalarndan ve denetim 
işlemlerindeki aksaklklardan kaynaklanmaktadr. Cihaz baz 
durumlarda, bloklanmay tanyamamakta veya bloklanma 
olmadğ zamanlarda dahi, çok tehlikeli olan 600-700 V 
mertebesindeki şoklar yanlşlkla uygulayabilmektedir. Her 
iki hata da hasta için ölümcül sonuçlar doğurabilir.    
Kaotik ve düzensiz kalp atşlarnn incelenmesi, kalp pillerinin 
klinik ve deneysel kullanmnn anlaşlmas açsndan 
kardiyolojide anahtar konulardan biridir. Kaotik dinamik 
sistemlerde, periyodik işaretleri kararl hale getirebilmek için, 
bozucu kaynaklar ve periyodik dş kaynaklar kullanlarak 
çeşitli denetim algoritmalar uygulanmaktadr [4, 5, 6, 7]. 
Literatürdeki çalşmalarda senkronizasyon ve denetim 
problemleri, ayr ayr alnmaktadr. Bu çalşmada, kalp 
sistemindeki aritmileri daha detayl incelemek ve gidermek 
amacyla, üç osilatörlü kalp modeli, sinüsoidal osilatör girişleri 
ve amaca uygun olarak tasarlanan bir denetleyici 
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kullanlmştr. Senkronizasyon  ve denetim sorunlarna birlikte 
çözüm  aranmştr. 
 
2. Sistem Modelleri ve Benzetimler 
 
Bu bölümde srayla, üç-osilatörlü kalp sistem modelleri, 
senkronizasyon denetim yöntemleri ve denetleyici 
uygulanmadan önceki ve sonraki SIMULINK benzetim 
sonuçlar sunulacaktr. 
 
2.1 Zaman Gecikmesiz Üç-Osilatörlü  Kalp Sistem Modeli 
 
Kalp sistem modeli olarak literatürde sklkla kullanlan, 
kavramsal “üç kuplajl osilatör” modelinin blok diyagram 
Şekil 1'de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 1: Kavramsal üç kuplajl osilatör modeli 
 
Bu modelde her bir düğüm bir osilatör olarak düşünülmüş ve 
bütün osilatörler arasnda çift yönlü asimetrik kuplajlarn 
olduğu varsaylmştr. Bundan, her bir osilatörde peryodik bir 
sürme terimi düşünülerek, dş uyarmalar sistem girişleri olarak 
gösterilmiştir. Kalbin normal ritmi, ilk olarak SA düğümüyle 
(kalp pili) üretilir ve sonra AV düğümü uyarlr. Üretilen EKG 
işaretlerinden, bu iki osilatör asla çok doğru olarak 
gözlenemez. Çünkü ilk osilatörün işareti SA düğümünün 
aktivasyonu ve sağ kulakçkla ilgilidir. İkinci osilatörün işareti 
yalnz sol karncklarn depolarizasyonu ile ilgilidir. Bu 
hipoteze dayanarak, P eğrisini üretmek mümkündür, fakat 
QRS karma işareti üretilemeyebilir. Çünkü bu aralkta karnck 
repolarizasyonu temel etkendir [5]. Bu gözlemler ve bloklama 
aritmilerinin varlğ, His-Purkinje fizyolojisini ve karnck 
içinde darbe yaylmn gösteren üçüncü osilatörün 
kullanlmasn gerekli klar. Genel bir model üretmek için, 
bütün osilatörler arasnda kuplaj asimetrisi olduğunu varsaydk 
[6]. Ek olarak periyodik uyarmalarn her bir osilatöre 
yapldğn düşünerek, dş uyarmalar sistem girişine koyduk. 
Yukarda açklanan bu gelişmiş model, aşağda verilen 
diferansiyel denklem sistemiyle gösterilebilir. Bu 
denklemlerde, srayla SA düğümü osilatör modeli, AV 
düğümü osilatör modeli ve HP düğümü osilatör modeli için 
toplam üç adet Van der Pol denklemleri kullanlmştr [7]. 
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Burada (x1, x2) , (x3, x4) ve (x5, x6) çiftleri srayla SA, SV ve 
HP osilatörlerini ve (u1, u2 ) çiftleri ise osilatör girişlerini 
göstermektedir. Kalp sistemine yakn olan Van der Pol 
sisteminden uygun parametreleri seçmek için deneme ve hata 
testini kullanrz [8]. Herhangi bir osilatör sistemi, farkl 
parametreleri olan diğer sistemlerle senkronize olur. İki 
sistemin parametrelerin ve kuplaj katsaylarnn değişimiyle 
senkronize olmadğ durumlarda aritmiler oluşacaktr [9,10]. 
d1 , d2  ve d3  katsaylarnn değiştirilmesiyle farkl tipte 
alternatif yantlar üretebiliriz. Bu katsaylar denklemin 
doğrusal olmayan ksmn etkiler ve faz düzleminde snrlayc 
çevrim kararllğna neden olur [11]. Senkronizasyon 
tartşmasnda, hzl osilatörlerle yavaş osilatörlerin 
senkronizasyonu daha kolay yaplr. Kalp sistemi durumunda, 
AV ve HP gibi daha yavaş kalp pilleri, SA gibi daha hzl kalp 
piliyle senkronize olacaktr. Eğer kuplaj katsaylarnn 
değiştirilmesiyle sistem senkronize olmazsa, yavaş osilatörlere 
uygun girişler uygulayarak, osilatörleri senkronize edebiliriz. 
Yavaş değişkenlerin durum değişkenleri, geçici bir süreden 
sonra, hzl sistemin durum değişkenlerine yaknsayacaktr. 
Gerçekte ikinci ve üçüncü osilatörler dominant frekansl 
birinci osilatörü izleyecektir. Buradan, senkronizasyon hatalar 
aşağdaki gibi tanmlanr [12]: 
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Senkronizasyonun amac hatalar yok etmektir. Böylece, ei=0 
i=1,2,3,4 olarak hatalar yok eden, denetim fonksiyonlar 
aşağdaki şekilde ölçülür:     
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Buradan aşağdaki denetim girişleri seçilirse, 
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Elde edilen hata denkleminin matris formu e'=Ae olur ve A 
matrisi hatann sürekli değeri sfr olacak şekilde (Asimptotik 
kararllk) seçilir. u1 ve u2 denetleyicilerinin uygulanmasyla, 
senkronizasyonla ilgili diyagramlarn birbirini izlediği sistem 
benzetim (SIMULINK) programyla doğrulanabilir. 

2.2 Zaman Gecikmeli Üç-Osilatörlü Kalp Sistem Modeli 

Küçük gecikmeler sistem dinamiğini değiştirebileceğinden, 
diferansiyel denklemlerde bulunan zaman gecikmeleri, 
düzgün davranş olan bir sistemde önemli değişikliklere ve 
kaosa neden olabilir [7,13]. Böylece sistem (1)’ de xi(t) yerine 
T zaman gecikmesini göstermek üzere, xT

i=xi (t-T) değişikliği 
yaplarak, zaman gecikmeli sistem modeli elde edilir. Yavaş 
değişkenlerin durum değişkenleri hzl sistemin durum 
değişkenlerine, geçici bir süreden sonra yaknsayacaktr. 
Gerçekte ikinci ve üçüncü osilatörler, dominant frekans 
bulunduran ilk osilatörü izleyecektir. Buradan senkronizasyon 
hatalar aşağdaki gibi tanmlanr: 
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Senkronizasyonun amac hatalar yok etmektir. Buradan ei =0  
i=1,2,3,4 olacak şekilde hatalar yok eden denetim 
fonksiyonlar seçilebilir. Bölüm 2.1’ dekine benzer işlemlerin 
uygulanmasyla, hatalar için (3) denklem sistemi ve denetim 
girişleri için (4) denklem sistemi elde edilir. Zaman gecikmeli       
bir sistemde,  x(t – T) = x(t) - Tx'(t) doğrusal yaklaşm 
kullanlarak, zaman gecikmesiz sistem modeli elde edilebilir.  
 
2.3.   SIMULINK Benzetim Sonuçlar 
 
İlk olarak Bölüm 2.1’ de önerilen sistem modeli için 
denetleyici uygulanmadğ durumda, Simulink benzetimi 
yapld. Benzetimde; c1 =1, c2 = 2, c3 =1, a1=5, a2=6, a3=4, 
d1=5, d2=6, d3=7, w=2, R13=R15=R35=1, R51=2, R31=5, R53=3 
model parametre değerleri kullanld [7]. Denetleyici 
uygulanmadan önceki senkronizasyon hatalar için benzetim 
sonuçlar Şekil 2: a, b, c, d ‘de gösterilmiştir. Denetleyicinin 
uygulanmadğ durumda, senkronizasyon hatalarnn büyük 
olduğu ve senkronizasyonun sağlanmadğ gözlenmiştir.   

 
 

a) Senkronizasyon hatas e1 

 
b) Senkronizasyon hatas e2  

 
 

 
c) Senkronizasyon hatas e3 

 
 

 
d) Senkronizasyon hatas e4 

 
Şekil  2: Denetleyici uygulanmadan önceki senkronizasyon 
hatalar 

 
Denetleyicinin uygulandğ durumda, yukarda kullanlan 
model parametrelerine ek olarak, geri besleme kazanç matrisi 
Ackerman  formülünden (MATLAB program kullanld)  
K=[-15.04 -17.3 -4.52 -0.72; -4.45 -0.7 -16.96 -20.07] olarak 
hesaplanmştr. Yukarda verilen model parametreleri ve 
geribesleme kazanç matrisi kullanlarak, sistemin benzetimi 
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yapld. Senkronizasyon hatalar ve denetim girişleri için elde 
edilen benzetim sonuçlar Şekil 3:a, b, c, d, e, f ‘de 
gösterilmiştir. Benzetim sonuçlarndan sürekli senkronizasyon 
hatalarnn sfra yaknsadğ ve sürekli durumda 
senkronizasyonun sağlandğ gözlemlenmiştir. Buraya kadar 
yaplan bilgisayar benzetimlerinde zaman gecikmesiz model 
kullanlmştr. 
  
 

a) Senkronizasyon hatas e1 
 
 
 

b) Senkronizasyon hatas e2 
 
 

 
c) Senkronizasyon hatas e3 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
d) Senkronizasyon hatas e4 
 
Şekil 3: Denetleyici uygulandktan sonra, senkronizasyon 
hatalar 
 
Zaman gecikmeli sistemde, x(t – T) = x(t) – Tx'(t)  doğrusal 
yaklaşm kullanlarak zaman gecikmesiz sistem modeline 
benzer yeni durum değişkenleri modeli elde edilmiştir. Zaman 
gecikmesiz sistemde kullanlan denetleyici tasarm yöntemiyle 
denetim girişleri bulunmuştur. Daha sonra modele denetleyici 
uygulandktan sonra, SIMULINK benzetim programyla sen 
kronizasyon hatalar elde edilmiştir. Zaman gecikmeli ve 
zaman gecikmesiz modeller için elde edilen senkronizasyon 
hatalarnn sfr olduğu zamanlar karşlaştrlmş ve zaman 
gecikmeli model için senkronizasyon hatalarnn daha ksa 
zamanda sfra yaknsadğ gözlenmiştir. Bildiriler için sayfa 
kstlamas olduğundan, zaman gecikmeli durum için elde 
edilen senkronizasyon hatalarnn grafikleri gösterilmemiştir. 

 
3. Sonuçlar 
 
Bu bildiride, baz kalp aritmilerin benzetiminin ve tedavisinin 
nasl yaplacağ açklanmştr.Tedavi yönteminin bir örneği, 
zaman gecikmeli ve gecikmesiz durumlarda üç osilatörlü kalp 
sisteminin modellenmesi ve  uygun bir denetleyici tasarmyla 
yaplmştr. Denetleyici tasarmnda doğrusallaştrlmş geri 
besleme yöntemi kullanlmş ve senkronizasyon hatalarnn 
çok ksa bir sürede sfr sürekli durumuna ulaşmas 
amaçlanmştr. 
Bilgisayar benzetim uygulamalarnda, zaman gecikmeli ve 
gecikmesiz durumlar için, üç osilatörlü kalp sistem modeline 
bir u denetim girişleri uygulandktan ve ayn zamanda bu 
modelin senkronizasyonunu sağlayan benzetim 
diyagramlarnn gözlemlerinden sonra, x2, x4 ve x4, x6 çkş 
büyüklükleri arasndaki izleme hatalarnn sfr olduğu 
zamanlar karşlaştrmalar yapmak amacyla kullanlmştr. 
Zaman gecikmeli sistem modelinden, zaman gecikmesiz 
sistem modelini elde etmek için doğrusal yakalaşm 
kullanlmştr. Benzetim sonuçlar, zaman gecikmeli durumda 
kalp sisteminin üç osilatör modeli ve bu modelin 
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senkronizasyonunu sağlayan denetleyici tasarmyla, zaman 
gecikmesiz durumdan daha doğru ve uygun sonuçlar verdiği 
gözlenmiştir. 
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