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درمان و واکسیناسیون با عفونی بیماری مدل یک بهینه ی کنترل
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چکیده

برای درمان، و بیماری، مستعد افراد برای ناقص، واکسن کننده ی کنترل دو شامل اپیدمی مدل یک مقاله این در
استفاده با که است این هدف نمی شوند. اعمال ثابت نرخ یک با لزوماً کنترل ها که است شده گرفته نظر در عفونی، افراد
سیستم منظور این برای برسانیم. حداقل به را واکسن و درمان به مربوط هزینه های و بیماری حجم بهینه کنترل نظریه ی از

می کنیم. حل عددی صورت به را آن و می آوریم دست به را بهینگی

درمان. واکسیناسیون، بهینه، کنترل اپیدمی، مدل کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 13D45, 39B42

مقدمه ١

اخیر سال های در است. دینامیکی سیستم های رفتار تنظیم برای الزم قواعد و اصول و تئوری ها تدوین کنترل، علم هدف
حال عین در و انگیز اعجاب و زیبا و ظریف بسیار مجموعه های عنوان به انسان بدن سیستم نظیر بیولوژیکی سیستم های

است. گرفته قرار مطالعه مورد کنترلی پیچیده ی
انجام منظور به هم با و هستند مربوط یکدیگر به که مختلف اجزای از مجموعه ای از است عبارت کنترل سیستم یک
سیگنال یک به که اجزایی از مجموعه یک عنوان به می توان را بخصوص کنترل سیستم یک می کنند. کار بخصوص عمل یک
عبارت عملکرد این موارد از بسیاری در می باشد. عملکرد یک انجام حقیقت در اجزا این پاسخ کرد. تعریف می دهند پاسخ

فشار. یا و ولتاژ وضعیت، حرارت، درجه سرعت، نظیر فیزیکی متغیر یک کنترل است
است، بهینه کنترل نظریه ی داد قرار مطالعه مورد را همه گیر بیماری های شیوع آن از استفاده با می توان که راه هایی از یکی
دو درمان و واکسیناسیون است. ممکن نتیجه بهترین آوردن دست به و سیستم کنترل برای رویکرد یک تعریف پایه ی بر که

هستند. عفونی بیماری مدل های برای کنترل
.[٢] است شده گرفته نظر در شده ارائه مقدس٣ و گومل٢ توسط ٢٠٠٣ سال در که ١SV I اپیدمی مدل مقاله این در
کننده ی کنترل دو و ، I

١+I بیماری، خطی غیر مرتبه یک شامل که قطعی مدل یک بوسیله ی مدل این در عفونی بیماری گسترش
بهینه کنترل نظریه ی بوسیله ی و شده اند گرفته نظر در متغیر زمان به توجه با کنترل ها می شود. داده شرح درمان و واکسن
را می شود مداخالت با مرتبط هزینه های و بیماری حجم رسیدن حداقل به منجر که را رویکردی تا گرفته اند قرار مطالعه مورد
عددی سازی شبیه سپس، می کنیم. حل عددی صورت به سپس و آورده دست به را بهینگی سیستم منظور این برای برگزینیم.

می شود. داده نشان مختلف سناریوهای در
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مدل معرفی ٢

فرم به مقاله این در شده گرفته نظر در مدل

Ṡ = π − cβ١f(I)S + αI − (ξ + µ)S,

V̇ = ξS − cβ٢f(I)V − µV, (١)

İ = cβ١f(I)S + cβ٢f(I)V − (α+ µ)I,

آن در که می باشد

f(I) =
I

١ + I
,

مستعد نرخ π ، عفونی بیماری به شده مبتال افراد جمعیت I ، شده واکسینه افراد جمعیت V ، بیماری مستعد افراد جمعیت S
واکسیناسیون نرخ ξ ، شده واکسینه افراد شدن مبتال احتمال β٢ ، مستعد افراد شدن مبتال احتمال β١ افراد، شدن بیماری
. می باشد یافته درمان و مستعد افراد بین تماس تعدادمیانگین c ، طبیعی مرگ µ ، عفونی افراد درمان نرخ α ، مستعد افراد

بهینه مداخله ی رویکرد ٣

در که شده اند. ظاهر معادالت در α(t) و ξ(t) توابع با ترتیب به درمان و واکسیناسیون آن در که می گیریم نظر در را (١) مدل
نرخی ماکزیمم مثال، برای می گیریم. نظر در آن ها برای را محدودیت هایی برخی همیشه و دارند را کننده کنترل نقش مدل این

صورت به کنترل مجموعه ی این رو از شوند. درمان یا واکسیناسیون زمان از دوره یک در می توانند افراد که

Ω = {(ξ(t), α(t)) : ٠ ≤ ξ(t) ≤ ξmax, ٠ ≤ α(t) ≤ αmax, t ∈ [٠, T ]}

برسانیم. حداقل به را افراد درمان و واکسیناسیون به مربوط هزینه های و بیماری حجم که است این هدف جا این در است.
کردن کمینه بهینه کنترل مسئله ی این رو، از .[١] هستند متناسب مربوطه کنترل توابع مجذور با شده گرفته نظر در هزینه های

هدف تابع

J(u) =

∫ T

٠
[AI(t) +Bξ٢(t) + Cα٢(t)]dt

،S(٠) = S٠ اولیه ی شرایط همچنین هستند. کنترل ها و بیماری هزینه ی فاکتورهای C > ٠ و B > ٠ ،A > ٠ که است
هستند. مشخص همیشه I٠ و V٠ ،S٠ مقادیر که می گیریم نظر در را I(٠) = I٠ و V (٠) = V٠

فراهم را بهینگی برای الزم شرایط که می کنیم حل [٣] پونتریاگین بیشینه ی اصل گیری کار به با را بهینه  کنترل مسئله ی ما
[٣] همیلتونین منظور این برای لذا می کند.

H(S, V, I, ξ, α, λ١, λ٢, λ٣, t) = AI(t) +Bξ٢(t) + Cα٢(t) +
٣∑

i=١
λifi

معادالت و هستند. الحاقی متغیرهای ها λi و f٣ = İ و f٢ = V̇ ،f١ = Ṡ آن در که می کنیم. کمینه نقطه به نقطه را
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. می کنیم استفاده اول سناریو در که پارامترهایی مقادیر :١ جدول

T αmax ξmax C B A I٠ V٠ S٠ µ c β٢ β١ π

۶ ٠٫ ٩ ٠٫ ٩ ١ ١ ۵ ١٠٠ ٠ ١٧۴٠٠ ٠٫ ٠۴ ۴ ٣ × ١٠−۶ ١٠−۴ ٧٠٠

صورت به الحاقی

λ̇١ = −∂H

∂S
= (

cβ١I

١ + I
+ ξ + µ)λ١ − ξλ٢ −

cβ١I

١ + I
λ٣

λ̇٢ = −∂H

∂V
= (

cβ٢I

١ + I
+ µ)λ٢ −

cβ٢I

١ + I
λ٣

λ̇٣ = −∂H

∂I
= −A+ (

cβ١S

(١ + I)٢ − α)λ١ +
cβ٢V

(١ + I)٢λ٢ + (α+ µ− cβ١S + cβ٢V

(١ + I)٢ )λ٣

.λ١(T ) = λ٢(T ) = λ٣(T ) = ٠ که هستند
بهینگی شرایط ،u∗ بهینه ی کنترل آوردن دست به برای می دهیم. نشان u∗ متغیر با را بهینه کنترل

∂H
∂ξ = ٠ و ∂H

∂α = ٠

از می گیریم. نظر در {t ∈ [٠, T ] : ٠ ≤ ξ ≤ ξmax, ٠ ≤ α ≤ αmax} مجموعه ی روی α = α∗ و ξ = ξ∗ در را
این رو

ξ∗(t) = S∗ (λ١ − λ٢)

٢B
, α∗(t) = I∗

(λ٣ − λ١)

٢C

داریم: α∗ و ξ∗ کران های گرفتن نظر در با و است

ξ∗(t) =


٠ : S∗(λ١ − λ٢) < ٠
S∗(λ١ − λ٢/(٢B : ٠ ≤ S∗(λ١ − λ٢) ≤ ٢Bξmax

ξmax : S∗(λ١ − λ٢) > ٢Bξmax.

و

α∗(t) =


٠ : I∗(λ٣ − λ١) < ٠
I∗(λ٣ − λ٢/(١C : ٠ ≤ I∗(λ٣ − λ١) ≤ ٢Cαmax

αmax : I∗(λ٣ − λ١) > ٢Cαmax.

اصلی نتایج ۴

با پارامترها برای است) شده گرفته نظر در [١] مرجع در (که ١ جدول مقادیر گرفتن نظر در با را الحاقی و حالت معادالت
راببینید. ١ شکل .[١] می آوریم دست به را بهینه نتایج و می کنیم حل متلب در ۴ مرتبه کوتای رانگ روش از استفاده
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.B = C = ١ مثال: برای باشد، برابر درمان و واکسن به مربوط هزینه های (آ)

از پرهزینه تر بسیار بسیار مستعد افراد واکسیناسیون (ج)
.C = ١ و B = ١٠۶ مثال برای باشد، عفونی افراد درمان

از پرهزینه تر بسیار بسیار عفونی افراد درمان (ب)
و B = ١ مثال برای باشد، مستعد افراد واکسیناسیون

.C = ١٠۶

.١ جدول پارامترهای مقادیر گرفتن نظر در با سیستم بهینه ی نتایج :١ شکل
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