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Özetçe

convergence we applied the “Lyapanuv Theorem of Stability”
to our system and simulated our results with the related
parameters using SIMULINK programs for the presentation.

Bu bildiride insan kalbinin elektriksel aktivitesinin merkezini
süren, izleyici osilatör AV ve lider osilatör SA düğümleri
arasndaki senkronizasyon süreci için matematiksel modeller
incelenmiştir. İki düğüm arasnda bir senkronizasyonun
olmamas, farkl tip kalp aritmilerinin nedenlerinin
anlaşlmasn açklar. Bu nedenle çalşmamzda, benzer bir
kalp rahatszlğ koşulunun benzetimi yapld ve rahatszlğn
tedavisi için, doğrusal geribesleme yöntemlerini kullanarak
uygun bir denetleyici tasarland. Bir zaman gecikmesi olan SA
düğümüne belirlenen büyüklükte bir gerilimin uygulandğ iki
osilatörlü kalp sistem modelini kullandk. Yaknsamadan emin
olmak için “Lyapanuv Kararllk Teoremini” sistemimize
uyguladk ve sunum için SIMULINK programn kullanarak,
ilgili parametrelerle sonuçlarn benzetimini yaptk.

Keywords — Van der Pol oscillator; synchronization;
master-slave controller; Lyapanuv theorem of stability; heart
system models
1.

Giriş

Senkronizasyon problemi doğrusal olmayan sistemlerde,
denetim sistemlerinde karşlaşlan önemli bir problemdir.
Genel olarak senkronizasyonun anlam, iki veya daha fazla
sistemlerde duru işaretinin dalgalanmasn harmonize etmek
veya frekans gibi baz özelliklerini harmonize etmektir. Giriş
denetim işareti olmadan ve kuplaj katsaylar değiştirilerek
sistem senkronize edilemezse, senkronizasyon için denetim
kuraln belirleme sorunuyla karşlaşrz. Bu bildiride kalpdeki
senkronizasyon uygulamalarndan birini ele alacağz.
Farkl frekanslara sahip olan tüm kalp osilatörlerinin birlikte
tek bir frekansla titreşmesi senkronizasyon anlamna gelir. Bu
önemlidir, çünkü SA ve AV düğümleri arasnda
senkronizasyonun olmamas durumunda, kalp bloklama
aritmileri oluşur. Örneğin sinüs düğümünün frekans
yükseldiği zaman, AV düğümü SA'nn belirlediği frekans
izlemeyebilir ve atrioventricular bloklama aritmisinin
oluşmasna neden olur ve yavaşca tam bloklamaya gider. Bu
bildiride ana amaç, dominant SA frekans olan lider osilatörle
daha düşük frekansl AV kalp izleme osilatörünü, doğrusal
geribesleme denetim yöntemlerini kullanarak senkronize
etmektir [1,2]. Bu amaca ulaşmada iki tarafl kuplaj
düşünülerek, iki Van der Pol osilatör sistemi kullanlacaktr
[3,4]. Modellerde belirtildiği gibi aritmileri yok etmede, önce
SA düğümüne a genlikli ve w frekansl bir gerilim
eklenecektir. Bundan başka küçük gecikmeler dahi, sistem
dinamiklerini değiştirebileceğinden, sistem denklemlerinde
zaman gecikmesinin alnmas aritmileri önleyebilir [5,6]. Bu
nedenle xi =xi (t) ve xiT =xi (t-T) varsaymlaryla zaman
gecikmeli kalp sisteminin iki osilatör modeli ele alnacak ve
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Abstract
This paper studies various mathematical models for the
process of synchronization between the master oscillator SA
and follower oscillator AV nodes, which are driving centers of
the electrical activity of the human heart. A lack of
synchronization between the two nodes is reportedly the
underlying cause of different types of cardiac arrhythmias.
Thus, in our study, we simulated a similar pathological
condition and designed an appropriate controller via linear
feedback methods to overcome this problem. We made use of
a two-oscillator heart system model, where a given amount of
voltage is applied to the SA node with a time delay. To ensure
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senkronizasyon için bir denetleyici tasarlanacaktr [7]. İki
osilatör sisteminin senkronizasyon sonuçlarn elde ettikten
sonra, senkronizsyondan önceki ve sonraki kalp osilatör
sistemlerini karşlaştracağz Benzetimlerde yaknsamadan
emin olmak amacyla, Lyapanuv kararllk teoremi
kullanlacaktr [8].
2.

senkronizasyon tartşlacaktr. Bu varsaymlarn sonucunda
sistem (1) aşağdaki gibi değişir. Bu denklemlerde T ve u
srayla
zaman gecikmesini ve denetim girişini gösterir.
x’1m = x2m
(4a)
x’2m = -d1(x21m – 1)x2m – c1x1m + a1coswt + R13(x1m - x1s(t T1))

Sistem Modelleri ve Benzetimler

(4b)
x’1s = x2s
x’2s = -d2(x21s – 1)x2s – c2x1s + a2coswt + R24(x2m – x2s(t - T2))

Bu bölümde srayla, insan kalp sistem modelleri,
senkronizasyon denetim yöntemleri ve SIMULINK
benzetimleri sunulacaktr.

Geçici bir süre sonra, izleyen sistemin durum değişkenleri
lider sistemin durum değişkenlerine yaknsayacaktr. Buradan
gecikmeli bir sistem için senkronizasyon hatas aşağdaki
şekilde tanmlanr [1]:

2.1. İnsan Kalp Sistemi Modelleri
Senkronizasyon problemini açklamak için, aşağda verilen iki
osilatörlü Van der Pol modelini düşünelim.
x’1m = x2m
x’2m = -d1(x21m – 1)x2m – c1x1m + a1coswt + R13(x1m - x1s)

(1)

x’1s = x2s
x’2s = -d2(x21s – 1)x2s – c2x1s + a2coswt + R24(x2m - x2s)

(2)

e1(t) = x1m (t) – x1s(t - T1)
e2(t) = x2m(t) - x2s(t - T2)

Senkronizasyonun amac hatalar yok etmektir. Böylece ei =0 ,
i=1,2 olduğunda seçilen denetim fonksiyonlar hatalar yok
eder. (3) ve (4) eşitliklerini birleştirerek aşağdaki eşitlikleri
yazabiliriz.

Burada ai, ci, di, w ve Rij sabit model parametrelerini
göstermekle birlikte, ilk sistem lider sistem olarak ve ikinci
sistem izleyici sistem olarak düşünülür [5,6]. (x1m , x2m), (x1s ,
x2s) çiftleri srayla SA ve AV osilatörlerini gösterir. AV
düğümüne uygun bir denetim girişinin uygulanmasyla,
izleyen sistemin durum değişkenleri geçici bir süre sonunda,
eğer sistem asimtotik kararlysa, lider sistemin durum
değişkenlerine yaknsayacaktr [10, 11, 12]. Gerçekte ikinci
osilatör, dominant frekansa sahip olan birinci osilatörün
davranşn izlemelidir. Burada senkronizasyon hatalar
aşağdaki gibi tanmlanr [1]:
e1 = x1m - x1s
e2 = x2m - x2s

(5a)
(5b)

e1(t) = x1m (t) – x1s(t - T1)

(6a)

e’2(t) = x’2m(t) – x’2s(t - T2) = -d1(x21m - 1)x2m – c1x1m +
a1coswt + R13(x1m – x1s(t – T1)) + d2(x21s – 1)x2s + c2x1s –
a2coswt –R24(x2m – x2s(t – T2)) - u
(6b)
(4) ve (5) denklemleri birleştirilirse, aşağdaki denklem sistemi
elde edilir.
(7)
e’1 = e2
e’2 = -d1x21mx2m + a1coswt + d2x21sx2s – a2coswt - c1e1 + R13e1
+(c2-c1)x1s + (d1-d2)x2s + d1e2 – R24e2 – u

(3a)
(3b)

Senkronizasyonun amac izleme hatalarn yok etmektir. İnsan
kalbi sistem modeline benzer davranş gösteren Van der Pol
sisteminden uygun parametrelerin seçilmesinde, deneme ve
hata testi kullanlacaktr [8].

Buradan denetim kural aşağdaki gibi seçilir ve
u = -d1x21mx2m + a1coswt + d2x21sx2s – a2coswt +(c2-c1)x1s + (d1
- d2)x2s + k1e1 + k2e2
(8)

2.2. Doğrusal Geribesleme

Yöntemleriyle Zaman
Gecikmeli Kalp Modelinin Senkronizasyonu

(7), (8) eşitlikleri birleştirilirse

Geribesleme doğrusallaştrlmas, doğrusal olmayan sistemin
dinamiklerini
tamamen veya ksmen doğrusal yapan,
doğrusal olmayan sistemlerin tasarmnda kullanlan bir
yöntemdir. Genel olarak bu yöntemde, orijinal sistem modeli,
daha basit formda olan eşdeğer bir modele dönüştürülür. En
son olarak, ayn zamanda sistemin asimtotik kararllğ da test
edilir.
Küçük
gecikmeler
sistemin
dinamiklerini
değiştirebileceğinden, sistemin matematiksel modelinde
zaman gecikmelerinin bulunmas sistemin düzenli
davranşlarnda kaosa ve önemli ölçülerde değişikliklere
neden olur [5,6]. Bu nedenle bu alt bölümde, çeşitli zaman
gecikmeleri ve kuplaj katsay büyüklüklerine bağl olarak
sistem davranşn tartşacağz. Bu amaç doğrultusunda, ilk
önce sistem denklemlerini uygun biçimde doğrusal ve
doğrusal olmayan parçalara ayracağz. En son olarak, modele
gecikmeleri ekleyerek ve uygun bir denetleyici uygulayarak
sistemin kuplajl yeni denklemleri elde edilir. Daha sonra da

e’1= e2
e’2 = (R13 – c1- k1)e1 + (d1 – R24 –k2)e2

(9)

Hata denkleminin matrisel formu, doğrusal bir sistem olup,
e’=Ae biçimindedir. Hatann asimtotik kararllğ için gerekli
ve yeterli koşullar, karekteristik denklemin katsaylarndan,
geribesleme kazançlar srayla
k1>c1 – R13 ve k2>d1 –R24
olarak bulunur. U denetim girişi uygulandğnda, x1m , x2m
durum değişkenleriyle x1s , x2s durum değişkenlerinin
birbirlerini izlediklerini ve hatalarn asimtotik değerlerinin sfr
olduğunu benzetim sonuçlarndan görebiliriz.
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SIMULINK Benzetim Sonuçlar

İlk olarak önerilen sistem modeline denetleyicinin
uygulanmadğ durumda, SIMULINK benzetimi yapld.
Benzetimde, c1 =c2 =1, d1 =d2 =1, R13 =1, R24 =10, a1 =3,
a2=40 ve w=2.25 model parametre değerleri kullanld.
Denetleyici uygulanmadan önceki benzetim sonuçlar Şekil.1:
a, b' de gösterilmiştir.

a)

b)

a)

Lider osilatörün senkronizasyon hatas

b)

İzleyici osilatörün senkronizasyon hatas

Lider osilatörün senkronizasyon hatas

İzleyici oslatörün senkronizasyon hatas

Şekil 1: Denetleyici uygulanmadan önceki senkronizasyon
hatalar
Denetleyicinin uygulanmadğ durumda, senkronizasyonun
tam
olarak
sağlanmadğn
benzetim
sonuçlar
doğrulamaktadr.
Denetleyicinin uygulandğ durumda, yukarda kullanlan
model parametrelerine ek olarak, asimtotik kararllk
koşulundan bulunan k1=1 ve k2= -7.4 geribesleme parametre
değerleri kullanld ve bu parametre değerlerine göre sistem
modelinin SIMULINK benzetimi yapld. Benzetim sonuçlar
Şekil2: a, b, c 'de gösterilmiştir. Benzetim sonuçlarnn
yorumundan, senkronizasyonun belirli hata snrlar içinde
sağlandğ görülmektedir. Daha gelişmiş modeller, daha
uygun parametre değerleri ve daha iyi denetim yöntemleri
kullanarak, çok küçük hata değerleriyle senkronizasyonun tam
olarak sağlanabileceğini söyleyebiliriz.

c) Denetleyici girişi
Şekil 2: Denetleyici uygulandktan sonraki senkronizasyon
hatalar ve girişi
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Bu çalşmada, iki osilatörlü kalp sistemi parametre ve kuplaj
katsaylarnn değiştirilmesiyle senkronize olmazsa, farkl
türde bloklama aritmilerine neden olabileceğini yaplan
bilgisayar benzetimlerinden gözlemledik. Bu aritmileri ortadan
kaldrmak için SA düğümüne a genlikli ve w frekansl bir
gerilim eklendi ve sonra osilatörlerde zaman gecikme
faktörünü kullandk. Eşit olmayan iki Van der Pol osilatör
sistemi için uygun bir denetleyici tasarlamak amacyla, bilinen
parametrelerle doğrusal geribeslemeli denetim yöntemi
kullanld.
En sonunda, denetim yönteminin yaknsaklğn garantili
klmak için Lyapanuv kararllk teoremi uyguland. Ayn
zamanda iki osilatörün senkronizasyon benzetim sonuçlar
hakknda, senkronizasyondan önceki ve sonraki kalp osilatör
sistemleri arasnda karşlaştrmalar yapld. İnsan kalp sistemi
için daha geliştirilmiş modeller ve daha ileri doğrusal olmayan
denetim yöntemleri kullanlarak, daha iyi senkronizasyolarn
sağlanabileceği düşünülmektedir.
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