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Lineární regrese modeluje následující funkci:

To samé v maticové formě



Odhad koeficientů β označíme b. Hledáme model ො𝑦 = 𝑋𝑏. Jeho rezidua 
jsou definována jako:

Suma čtverců residuí

Minimalizace SSE diferenciálním počtem, nejprve spočteme derivaci

Potom položíme derivaci rovnu 0 a dostaneme:

A nakonec jednoduše vyjádříme vektor koeficientů 



Autoregresní model (AR)

Popisuje lineární závislost proměnné 𝑦(𝑡) na jejích předchozích 
hodnotách  𝑦 𝑡 − 1 , 𝑦 𝑡 − 2 , 𝑦 𝑡 − 3 ,… , 𝑦 𝑡 − 𝑛 , ε 𝑡 . Predikce 
jeden krok dopředu je tedy:

ො𝑦(𝑡) =

𝑖=1

𝑛

𝑏𝑖𝑦 𝑡 − 𝑖

Jde o lineární regresi, kde vstupy jsou zpožděné výstupy. Pro určení 
koeficientů lze použít metodu nejmenších čtverců jako předtím, kde 
matice X je tvořena různě zpožděnými výstupy. 



Autoregresní model s exogenními 
proměnnými (ARX)
Popisuje lineární závislost proměnné 𝑦(𝑡) na jejích předchozích 
hodnotách a na současných a minulých (nebo dokonce budoucích) 
hodnotách m vnějších vstupů 𝑥𝑗 𝑡 , 𝑥𝑗 𝑡 − 1 ,𝑥𝑗 𝑡 − 2 , 𝑥𝑗(𝑡 −



Predikce h kroků dopředu
Predikce h kroků vpřed, kde h je horizont predikce. Existují dva přístupy.
Přímý (direct) – model je úplně stejný jako před tím, jen závislá proměnná je ො𝑦(𝑡 + ℎ).  
Pro každý horizont predikce musíme naučit nový model:

ො𝑦(𝑡 + ℎ − 1) =

𝑖=1

𝑛

𝑏𝑖𝑦 𝑡 − 𝑖

Iteratovaný (iterated) – vytvoří se pouze jeden model (1 krok dopředu) a ten se při 
predikci používá rekurzivně od času t až po t+h-1:

ො𝑦 𝑡 + ℎ − 1 = 

𝑖=1

ℎ−1

𝑏𝑖 ො𝑦 𝑡 + ℎ − 1 − 𝑖 +

𝑖=ℎ

𝑛

𝑏𝑖𝑦 𝑡 + ℎ − 1 − 𝑖

Pozn. Pro lepší pochopení zkuste rozepsat sumy AR modelu dva kroky 
dopředu s řádem n=4 pro oba typy!



Nelineární autoregresní model s exogenními 
vstupy (NARX)
Na rozdíl od lineárního modelu ARX:

ො𝑦 𝑡 =

𝑖=1

𝑛

𝑏𝑖𝑦 𝑡 − 𝑖 +

𝑗=1

𝑚



𝑖=0

𝑛𝑗

𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 𝑡 − 𝑖

Použijeme nějakou nelineární funkci f:

ො𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑦 𝑡 − 𝑖 𝑖=1…𝑛, {𝑥𝑗 𝑡 − 𝑖 𝑗=1…𝑚,𝑖=1…𝑛𝑗}

V takovém případě nelze použít např. metodu nejmenších čtverců. Používají se jiné 
optimalizační algoritmy. Např. Levenberg-Marquardt algoritmus. f může být např. 
neuronová síť.



USE-CASE: Predikce glykémie pro diabetiky 1. 
typu



Diabetes 

• Komplikace: onemocnění ledvin, srdeční a cévní choroby, slepota, 
mozkové příhody

• Další problémy:
• Strach z jehel,

• Obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie,

• Strach z hypoglykémie, zejména v noci,

• Vysoké hodnoty HbA1c,

• Nedostatečné uvědomění si hypoglykémie,

• Obavy z dlouhodobých komplikací,

• Požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě.



CSII: Continuous Subcutaneous Insulin Infusion
Inzulínová pumpa

• Bazální dávkování
• Spojité dávkování predefinovanou rychlostí

• Bolus
• Jednorázové dávkování např. před jídlem

• Kalkulátor bolusu



Inzulínová pumpa

• Výhody
• Odstranění nutnosti velkého množství bolestivých vpichů
• Dávkování inzulínu i ve spánku
• zlepšení kompenzace diabetu
• snížení glykovaného hemoglobinu
• snížení variability glykémií
• snížení Dawn fenoménu (ranní vzestup glykémií)
• snížení rizika hypoglykémií
• větší flexibilita režimu (dvousměnný pracovní režim, sport, ..)
• snížení spotřeby inzulínu
• Větší komfort

• Nevýhody
• rychlý vzestup glykémie spojený s ketoacidózou (např. při ucpání kanyly)
• váhový přírůstek spojený při nedodržováním léčebného režimu
• neustálé nošení pumpy při sobě (odpojit lze pouze na krátkou dobu)
• pumpa je závislá na elektrické energii, která je jí dodávána bateriemi, které v případě nutnosti výměny je třeba mít u sebe (bez baterií 

pumpa nefunguje na rozdíl od inzulínového pera)
• nutnost pravidelné výměny infúzních setů (při jakékoli cestě je třeba být vybavený dostatkem materiálu)
• pro sociálně slabší osoby jsou to i nově zavedené doplatky ve výši 25% ceny na baterie k pumpám



Inzulínová pumpa



Continuous Glucose Monitoring (CGM)

• Měření každých pět minut

• Indikátor hodnoty

• Funkce varování
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Continuous Glucose Monitoring (CGM)

• „Clinical Practice Guidelines from US Endocrine Society strongly recommend 
using continuous glucose monitors (CGMs) in all patients with type 1 diabetes to 
improve blood sugar control and prevent episodes of dangerously-low blood 
sugar, or hypoglycemia.“

• “Studies have found that people with type 1 diabetes who use CGMs are able to 
maintain better control of their blood sugar without increasing episodes of 
hypoglycemia when blood sugar drops to dangerous levels, compared to those 
who self-monitor blood glucose with periodic fingersticks,”

• The guideline also okays use of CGMs in patients of type 2 diabetes. Such patients 
can use CGMs for short and intermittent periods if their blood sugar is above the 
target level. But it is type 1 diabetes patients that can and should benefit from 
the devices since they require continuous monitoring of blood sugar throughout 
the day to prevent the miserable and life-threatening episodes of low-blood 
sugar.

http://endocrinenews.endocrine.org/new-clinical-practice-guideline-published-on-diabetes-technologies/


Inzulín a jeho vliv

• Pomalý efekt inzulínu



Příklad architektury systému



Řízení glykémie u diabetiků

• Klasická regulace – řídicím vstupem je inzulín (může být i jídlo nebo 
fyzická aktivita) 



Řízení glykémie u diabetiků

• Adaptivní regulace je nutná v případě měnícího se systému



MODEL PREDICTIVE CONTROL aneb k čemu 
se může predikce hodit?
• Využívá prediktivní model s horizontem predikce h

• Optimalizací hledá sekvenci optimálního dávkování inzulínu (predicted control input), 
která minimalizuje odchylku predikované glykémie (predicted output) od normálu
(reference trajectory)

• Použije první hodnotu této sekvence pro řízení (která je optimální nejen z hlediska TADY a 
TEĎ, ale i z hlediska odhadu budoucího vývoje)

• Posune se o jeden krok, opět predikuje a optimalizuje

• Atd.

t     t+1    t+2           …                t+h



Fyziologické versus data-driven přístupy

• Phenomenological models describe the underlying physiological process (production, 
distribution, and degradation of glucose and insulin) by compartments, each of which is 
associated with several differential equations. Although the inherent nonlinearity of the 
glucose–insulin interaction has been recognised in these models, their application in 
predictive control is limited by two factors: they are not person specific and contain a 
high number of system parameters making such models hard to map to low-dimensional 
data and to validate.

• Data-driven models are able to exploit the information hidden in the data and predict 
glucose concentration without detailed knowledge of the underlying physiological 
processes. An accepted challenge of such data-driven models is the interpretation of 
their parameters. They also categorise every poor fit as measurement noise, without 
taking stochasticity in the data and uncertainty in the model into consideration. In 
nonlinear systems, noise acts as a driving force; it can radically modify deterministic 
dynamics, and therefore clearly requires inclusion in the model. This model uncertainty 
problem can be addressed using probabilistic identification techniques, which operate 
with parameter distributions rather than single values, and such an approach is taken in 
this work.


