
 

   

 

 

 
 

 

 
 

کرد و پارامترهای عملکرد سيستم تنفسی را تعيين نمود،  یبا روابط ریاضی فرمول بندتوان  ی عملکرد سيستم تنفسی را می نحوه –چکيده

مکانيک شش و  -2انتقال گاز  -1توان به دو بخش تقسيم کرد:  همچنين در طراحی وسایل تنفسی نيز مؤثر است. عملکرد سيستم تنفسی را می

برای تحليل مکانيکی سيستم تنفسی می توان از دیدگاه ارتعاشی مدل کردن با فنر و دمپر و همچنين بررسی جریان های ه. ی سين ی قفسه دیواره

توسط سيستم درجه دو مدلسازی شده  CO2حجمی، اختالف فشار سيستم های نقد کرد. واکنش سيستم تنفسی انسان به استنشاق بيش از حد 

      است. در این سيستم 
نين پنج مدل مختلف برای شبيه سازی خروجی در نظر گرفته می شود. همچ به عنوان VEه عنوان ورودی و ب 

پيشرفته  RICو مدل   MEAD، مدل DIBIOSک، مدل ، مدل ویسکواالستيRICها شامل مدل  رامپدانس سيستم تنفسی وجود دارد که این مدا

      هستند. کليدواژه: تفاوت فشار، جریان حجمی، 
 ،     

 ،VE. 
 

 مقدمه -1

از دیدداه  مادهکیاب برر دب    موارد زیر را مدلینگ بخش در 

ماهکید  شدش د دیدوار      -2اکتقهل اهز در شش هه  -1مب کنیم: 

 ی قفسه ی  ینه.

ماهکیاب مب تدوا   یسدتم تنفسدب را از  ندد      برای تحلیل

دیداه  مدل  هزی کرد. از دیدداه  ارتاهشدب مدب تدوا  شیسدتم      

تنفسب را به فنر د دمپر مدل کرد. در حقیقد  بدد  را مدب تدوا      

 ]1[ههی  خ  د اال تی  در کظر ارف . ترکیبب از قسم 

 

 بحث  -2

دد د ته عضله در فرآیند تنفس درایر هستند: عضالت بین 

دکد  ای د دیهفراام. برای مدل کرد  عضله از فندر ا دتفهد  مدب    

 -1کنیم. در این ردش مدلسهزی دد فرض را بهید در کظر ارفد :  

 دیژاب دمپینگ عضالت. -2اکقبهضب بود عضالت 

(1) 
      [  (    )       ] 

ضریب    ختب،   مشتق آ ،    طول المه  مههیچه ای د   

 ول در حهل  ا تراح ط   دمپینگ 

از دیداههب دیگر مب توا   یستم تنفس را بر ا هس ردابد   

بین اختالف فشهر، اختالف حجم د جریه  اهز مددل کدرد. دقتدب    

تغییر حجم، یه مشتق زمهکب مربوط به آ  هه بزرگ بهشد، جریه ، 

ماهدالت مربوط به رفتهر ماهکیاب  یستم غیر خطب مب شود امده  

ب توا  ماهدله را بده ودورت خطدب در کظدر     در زمه  ا تراح  م

 ]1[ارف . 

مقهدم  در برابر جریه  اهز از بین مجرای تنفسب بده رابطده   

  ی 
 (  )

  
کشه  داد  مب شود. عالد  بر این برای کمپلیدهکس   

د اختالف فشهر ردابطب محه به شد. در برر دب اکتقدهل د مبهدلده    

 ی اهز رداب  موازکه ی شیمیهیب ا هس قرار مب ایرد. 

(2) 
  (   )

  
 (           )      ̇  

 ددبب تحریدد  د ددتگه   یسددتم +Hافددزایش غلظدد  یددو  

را به خهرج منتقل  CO2عمل تهویه را بهال برد  د  اتنفسب شد ، لذ

مب کند. دد کوع ایرکد  ی شیمیهیب در بد  دجود دارد. یادب در  

کخهعب د دیگری بر ردی شریه  کهردتید -پیهز مغز پش   د خوکب

در قوس ارد  )داقع در اوس آئورتب(. داکنش  یسدتم تنفسدب   

رجده دد  تو د   یسدتم د   CO2اکسه  به ا تنشهق بیش از حدد  

 مدلسازی سيستم تنفسی

  2رضه قو خهکب، 1الههم مظفری

 elham_mozaffari_91@yahoo.com، داکشگه  آزاد ا المب داحد اوفهه  )خورا گه ( الاتردکی  ارشد کهرشنه ب داکشجوی 1
 reza_elc87@hotmail.com، کو ههی اکرژی ارشد کهرشنه ب داکشجوی 2



 

   

 

 

 
 

 

      مدلسهزی شد  ا   که در این  یسدتم  
 (pressure end-

tidal carbon dioxide partial  بددده عندددوا  درددی د )VE 

(ventilatory response به عنوا  خردجب  یستم در کظر ارفته )

آخرین قسمتب از اهز ا   که بده هنگدهم    End -tidalشد  ا  . 

همل اهزههیب ا   که در خدو   بهزدم از دهه  خهرج مب شود د ش

 ]2[د]1[شریهکب دجود دارد. 

-endموجدود در  CO2ر شد ( بده فه VEداکنش  یستم تهویه )

tidal(      
 ( تو   رابطه زیر مدل شد  ا  :

(3) 
  ( )    ( )    ( )   ( ) 

: عاس الامل  یستم تهویه ای کهشب از ایرکد  ( )  پهرامتر

 ]3[ی شیمیهیب داقع بر شریه  کهردتید. 

 د داریم:

(4) 
   

  
( )  (       

(    )   ){   ( )

   [      
(    )   ]}    ( ) 

         
   

  
( )    {   ( )    [      

(    )   ]}

   ( ) 
      
در  T2در اذراه  عصبب مرکزی د تهخیر  T1تهخیر  دارای 

 ا  .  T2 <T1> 0اذراه  عصبب کهردتید ا  ، به طوری که 
به توجه به آزمهیشهت اکجهم شد  بر ردی دد ارد  افراد  هلم د 

افرادی که در آ  هه عصب  ینو ب که از کهردتید به مغز کشد  

شد ، قطع شد  ا تو به مقهیسه داکنش  یستم تهویه آ  هه، 

شههد  شد که اذراه  مرکزی دارای په خ آهسته تری ا   در م

 حهلب که اذراه  کهردتید درای په خ زمهکب  ریع تری مب بهشد. 
 ( زیرا در وورتب که k>0ا   ) thresholdمقدار  kپهرامتر 

      
بیشتر شود،  یستم  (mmHg 35)از مقدار مشخص  

در  mmHg 60تهویه داکنش کشه  مب دهد د در آزمهیشهت مقدار 

 ]2[د]1[کظر ارفته شد  ا  . 
به  VEاثر بسزایب در داکنش  PETCO2البته به فرضثهب  بود  

      
د  α2، ثهب  ههی زمهکب g1د  g2دارد. پهرامترههی  

m      
+b  د ثهب  ههیx1(t)  د x2(t) کبهید در هیچ زمهکب منفب

 شوکد. 
v1(t) ،v2(t)  دe(t) ،white noise  هستند. ردکد آزمهیش بدین

موجود در  ریه  هوای درددی CO2د  O2وورت ا   که میزا  

به ی  محفظه تو   دد دریچه تح  کنترل کهمپیوتر تنظیم مب 

از طریق دههکه ای متصل به این محفظه تنقس  Subjectشوکد. 

 مب کند. 
 maximumد  least squareبرای تخمین پهرامترهه از دد ردش 

likelihood   ا تفهد  شد  ا  . دد  ری آزمهیش اکجهم شد

      ا  . ادلین آزمهیش در حهلتب اکجهم شد که 
مقداری  

ثهب  همهکند مقدار موجود در هوای عهدی را دارد د ددمین 

      آزمهیش در شرایطب که 
د شرای   50mmHgبرابر  

hypoxia .2[)کمبود اکسیژ ( اکجهم شد[ 
      را به  VEداکنش  hypoxiaمشههدات کشه  داد که 

 

افزایش مب دهد د در افرادی که اذراه   یگنهل شریهکب قطع 

برابر وفر مب بهشد. همچنین ا تنتهج شد  g2شد  ا  ، بهر  ی 

کبهشد  whiteدر مواقاب که کویز  maximum likelihoodکه از 

 مب توا  ا تفهد  کرد. 
 

 
: C: اینر ب شش، I: مقهدم  مسیر جریه  هوا، RIC (Rمدل : 1شال 

compliance )آلوئولهه 

 
 CS :static: مقهدم  مسیر جریه  هوا، Raw: مدل دیساواال تی  )2شال 

compliance ،Rve ، مقهدم  بهف  دیساواال تی :Cve :Compliance   بهف

 دیساواال تی (

 
)این ردش ماهکی  ههی مختلف در شش د دیوار   MEAD: مدل 4شال 

: مقهدم  Rcپهرامتر زیر مب بهشد:  7قفسه  ینه را شبیه  هزی کرد  د دارای 

دیوار   Cw :complianceشش،  C1 :compliance: مقهدم  خهرجب، Rpداخلب، 



 

   

 

 

 
 

 
 Ce :extrathoracicی بردکشیهل لوله  Cb :complianceقفسه  ینه، 

compliance) 

 

 
اضهفب کقش مقهدم  مسیر جریه  هوای  Rpپیشرفته) RIC: مدل 5شال 

 کو    یستم تنفسب را دارد.(

به مقهیسه ی این  ههر مدل به این کتیجه مب ر یم که در مدل 

MEAD  احتمهل تخمین خطه کمتری ا   اار ه برخب از

پهرامترههی این مدل خیلب داقاب کیستند، در حهلب که پهرامترهه 

 RICپیشرفته داقاب تر هستند. مزی  مدل  RICدر مدل 

شش در کظر ارفته شد   Complianceپیشرفته در این ا   که 

پیشرفته در زمینه ی امپداکس ضایف کرد   RICا   امه مدل 

پیشرفته اماهکهت منه بب برای  RIC  . همچنین مدل ا

 ]2[د]1[ .شنه هیب، تشخیص د درمه  بیمهری دارد

 نتيجه گيری -3

به مقهیسه ی این  ههر مدل به این کتیجه مب ر یم کده در   

احتمهل تخمین خطه کمتری ا   اار ه برخدب از   MEADمدل 

پهرامترههی این مدل خیلب داقاب کیستند، در حهلب که پهرامترهده  

 RICپیشددرفته داقاددب تددر هسددتند. مزیدد  مدددل   RICدر مدددل 

شش در کظر ارفته شدد    Complianceپیشرفته در این ا   که 

پیشرفته در زمینه ی امپداکس ضدایف کدرد     RICا   امه مدل 

پیشددرفته اماهکددهت منه ددبب بددرای  RIC دد . همچنددین مدددل ا

   شنه هیب، تشخیص د درمه  بیمهری دارد.
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