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Reglering av Blodsockervärde

och Temperaturreglering i

Byggnader

Meike Rönn

Institutionen för Reglerteknik

Populärvetenskaplig sammanfattning av doktorsavhandlingen Glycemic Con-

trol and Temperature Control in Buildings, juni 2016. Avhandlingen kan laddas

ner från: http://www.control.lth.se/publications

Det som är spännande med reglerteknik, är att den kan appliceras på

flera olika områden. Reglerteknik utvecklades ursprungligen inom teknik

och matematik, men används idag också inom områden som till exem-

pel medicin och ekonomi. I den här avhandlingen användes reglertekniska

metoder i medicinska sammanhang, och även inom temperaturreglering i

byggnader.

Del 1: Reglering av Blodsockervärde För patienter som har diabetes

är det en utmaning att hantera sin sjukdom. Patienterna måste planera

sin kost och träning, regelbundet mäta blodsockervärden och avgöra själv

hur mycket insulin som är nödvändig att ta. Om diabetes hanteras dåligt

kan det leda till allt från hjärt-kärlsjukdom till blindhet.

En apparat som kan hjälpa patienterna att förutse hur blodsockernivån

utvecklas, och som dessutom ger råd om hur mycket insulin patienten

borde ta så att blodsockernivån förblir i ett hälsosamt område vore väldigt

värdefullt. Detta var målet med det europeiska projektet DIAdvisor, som

avslutades 2012. Den första delen av avhandlingen genomfördes inom detta

projekt.

I avhandlingen utveck-

las en matematisk algoritm

som beräknar mängden in-

sulin en patient ska ta

baserat på den förutsagda

utvecklingen av blodsocker-

värden. Algoritmen tar ock-

så hänsyn till den individu-

ella patientens blodsocker-

dynamik genom matematis-

ka modeller. Dessutom är

algoritmen baserad på risken som förknippas med ett visst blodsockervärde.
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En simulerat patient användes för att testa den utvecklade algoritmen.

I simuleringarna visas att denna algoritm kan hålla blodsockervärden i ett

hälsosamt område minst lika bra som en traditionell behandling.

Del 2: Temperaturreglering i Byggnader I årtionden har reglering av

inomhusklimatet varit ett ämne av stort intresse. Under åren har ener-

gifrågan blivit allt större, vilket resulterat i att regleringen av klimat i

byggnader blivit allt mer komplext.

För att ha en bra inomhusmiljö behöver temperaturen, fuktigheten, och

CO2-halten i rumsluften styras. För att reglera alla de olika variablerna

används olika styrsystem, t.ex. ventilationssystem, värmeelement, golvvär-

me, och många fler. Det är vanligt att flera system används samtidigt för

att styra dessa olika variabler.

Problemet är att det kan finnas en växelverkan mellan olika styrsystem

och variabler. Ett exempel är när hastigheten av luften i ett ventilations-

system behöver ändras på grund av för lite CO2 i rummet, och hur detta

även kan påverka rumstemperaturen. Detta trots att rumstemperaturen är

tänkt att enbart styras av en styrsignal som t.ex. temperaturen i ventila-

tionssystemet, eller ett värmeelement.

En regulator beräknar

en styrsignal för att

uprätthålla ett visst be-

teende hos ett system.

Regulatorn kan innehål-

la matematiska formler,

och fysisk apparatur, för

levererans av styrsigna-

len till systemet.

I den andra delen av avhandlingen används

en metod som med hjälp av enkla matematis-

ka modeller har som mål att eliminera sådan

växelverkan. Det ska vara möjligt att lägga till

denna metod till befintliga regulatorer. Med

detta vore det möjligt att t.ex. ändra hastig-

heten av luften i ventilationssystemet utan att

rumstemperaturen påverkas.

I simuleringar kunde det visas att denna

metod kan minska växelverkan mellan de olika

variablerna i exemplet ovan, när enkla mate-

matiska modeller användes.
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