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ABSTRACT
Mathematical modeling is a powerful tool for prediction of Ion Sensitive Field Effect Trnsistor (ISFET)
response and optimization of its functional parameters. In this study the optimal values of drain current, drain
voltage and initial concentrations of substrate and enzyme parameters were determined to achieve maximum
of ISFET response for detection of Aflatoxin B1 (AFB1). Optimization was performed by using Genetic
Algorithm (GA) and based on numerical solution of ISFET governing differential equations by means of Finite
Element Method (FEM) and COMSOL Multiphysics software. The objective function of GA was defined
through substituting simulated model by Artificial Neural Network (ANN) metamodel. The results showed that
ISFET simulated FEM model has a MAPE equal to 1.06 % in prediction of ISFET response compared with
experimental results. With FEM model, 1296 virtual experiments were simulated to achieve necessary data
base for train ANN metamodel. By evaluation of different ANN structures, trained ANN with 4-45-1 structure
was selected which has MAPE equal to 0.04 %, 0.07% and 0.05% at train, validation and test phase respectively.
ISFET optimization results states that by using of GA determined optimal values of drain current, drain voltage
and initial concentrations of substrate and enzyme parameters, extremum response of ISFET equal to 44.44 %
was achieved.
Keywords: Artificial Neural Network, Finite Element Method, Genetic Algorithm, ISFET, Mathematical
Modeling
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مدلسازی رياضی ترانزيستور اثر ميدان حساس يونی و بهينهسازی بر پايه شبيهسازی و فرامدل برای تشخيص
آفالتوکسين B1
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.1گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
 .2گروه گیاهپزشکی ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/2/7 :تاریخ بازنگری -1399/4/1 :تاریخ تصویب)1399/4/7 :

چکيده
مدلسازی ریاضی ابزاری قدرتمند جهت پیشبینی پاسخ ترانزیستور اثرمیدان حساس به یون ( )ISFETو بهینهسازی
پارامترهای موثر بر عملکرد آن است .در این پژوهش مقادیر بهینه پارامترهای جریان درین ،ولتاژ درین ،غلظت اولیه سوبسترا
و غلظت اولیه آنزیم به منظور به دست آوردن پاسخ ماکزیمم  ISFETدر تشخیص آفالتوکسین  )AFB1( B1تعیین شدند.
بهینهسازی با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک و بر پایه حل عددی معادلههای دیفرانسیل حاکم  ISFETبه روش المان محدود
در نرمافزار کامسول انجام شد .تابع هدف مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک نیز با جایگزینی مدل شبیهسازی شده توسط
فرامدل شبکه عصبی مصنوعی تعریف شد .نتایج بهدست آمده نشان داد مدل شبیهسازی شده  ISFETبا استفاده از روش
المان محدود در مقایسه با آزمایش تجربی ،دارای میانگین درصد خطای مطلق) (MAPEبرابر با  1/06درصد در پیشبینی
پاسخ  ISFETاست .با استفاده از مدل المان محدود 1296 ،آزمایش برای دستیابی به پایگاه داده مورد نیاز جهت آموزش
شبکه عصبی شبیهسازی شد .پس از ارزیابی ساختارهای مختلف شبکه عصبی مشخص شد شبکه عصبی آموزش دیده با
ساختار ( )4-45-1دارای میانگین درصد خطای مطلق ( )MAPEبرابر با  0/07 ،0/04و  0/05درصد به ترتیب در فازهای
آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش است .نتایج بهینهسازی  ISFETنشان داد با استفاده از مقادیر بهینه پارامترهای جریان
درین ،ولتاژ درین ،غلظت اولیه سوبسترا و غلظت اولیه آنزیم تعیین شده توسط الگوریتم ژنتیک حداکثر پاسخ  ISFETبرابر
با  44/440درصد بهدست آمده است.
واژههای کليدی ،ISFET :الگوریتم ژنتیک ،المان محدود ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدلسازی ریاضی

مقدمه
(1)ISFET

به دلیل
امروزه از ترانزیستور اثر میدان حساس یونی
اندازه مینیاتوری ،قیمت کم و قابلیت تولید انبوه برای تشخیص
آفالتوکسین  )AFB1( B1در محصوالت کشاورزی ،مواد غذایی و
خوراک دام استفاده میشود )ISFET .(Stepurska et al., 2015
با ساختاری مشابه ترانزیستور اثر میدان فلز اکسید نیمه هادی
( 2)MOSFETاز یک ماده نیمههادی و یک الیه مضاعف
دیالکتریک تشکیل شده و تغییر در غلظت یونهایی مانند H+
در الکترولیت را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند (Pachauri
) .& Ingebrandt, 2016استفاده از  ISFETبرای اولین بار توسط
 Bergveldدر سال  1970گزارش شد ) .(Bergveld, 1970از
آنزمان تاکنون از  ISFETعالوه بر  AFB1در تشخیص

آنالیتهایی مانند اوره ،استیلکولین و گلوکز نیز استفاده شده
است ).(Sheliakina et al., 2014
یکی از روشهای موثر در بررسی ،بهبود و توسعه عملکرد
 ISFETها استفاده از مدلسازی ریاضی است .این مدلسازی
شامل بررسی فرایندهای فیزیکی و شیمیاییای است که عملکرد
 ISFETبر پایه آنها قرار دارد و توسط معادلههای دیفرانسیل
معمولی و جزئی بیان میشوند .مدلهای ریاضی ایجاد شده بر
مبنای این معادلههای دیفرانسیل بینش منحصر به فردی از
عملکرد  ISFETارائه میدهند که ممکن است از آزمایشهای
تجربی بهراحتی حاصل نشوند .عالوه بر آن مدلسازی پاسخ
 ISFETبه عنوان تابعی از پارامترهای ورودی آن باعث کاهش
زمان و هزینههای توسعه میشود) .(Meena et al., 2011در
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پژوهشهای انجام گرفته ،مدلهای ایجاد شده از  ISFETکه
گاهی ترانزیستور اثر میدان الکترولیت-عایق-نیمههادی 1نیز
نامیده میشود بر پایه معادلههای اساسی  MOSFETو تئوری
گوی-چاپمن-استرن 2برای توصیف الیه مضاعف قرار دارند .با
استفاده از این تئوری ،توزیع پتانسیل الکتریکی در امتداد ساختار
الکترولیت-عایق-نیمههادی برای غلظتهای مختلف الکترولیت
بهدست میآید ;(Choi et al., 2015; El-Grour et al., 2018

عملکرد آن است .در مسئله بهینهسازی عملکرد ،ISFET
جایگزینی دادههای تجربی با نتایج بهدست آمده از مدل
شبیهسازی شده اجتنابناپذیر است .زیرا چنین جایگزینی امکان
دسترسی به مقادیر زیادی از دادهها با خصوصیات مطلوب را فراهم
میآورد که به دلیل زمانبر بودن و هزینه باالی آزمایشها،
جمعآوری آنها با انجام آزمایش تجربی غیرممکن خواهد بود .از
روش بهینهسازی بر پایه شبیهسازی در تحقیقات مرتبط با
بهینهسازی  ISFETنیز استفاده شده است .با استفاده از این روش،
خصوصیات ساختاری  ISFETمانند جنس گیت عایق ،صخامت
آن و ترکیبات مختلف عایق یک الیه و دوالیه به منظور دستیابی
به بیشترین حساسیت جریان بهینهسازی شده است
) .(Abdolkader & Alahdal, 2018درپژوهشی دیگر مدل یک
بعدی  ISFTEشبیهسازی شده و با استفاده از نتایج بهدست آمده
از شبیهسازی ،مقدار بهینه ولتاژ بایاس  ISFETبه منظور افزایش
حساسیت آن تعیین شده است ).(Shoorideh & Chui, 2012
الگوریتم بهینهسازی ،پارامترهای عملکردی ISFETرا به صورتی
بهینه میکند که مقدار تابع هدف مینیمم شود .استفاده از مدل
ریاضی به عنوان تابع هدف در فرایند بهینهسازی به دلیل تعداد
بسیار زیاد متغیرهای تولید شده و پیچیدگی آن ،زمان و هزینه
محاسبات را باال میبرد .عالوه بر آن از آنجا که مدل ریاضی با
حل معادلههای دیفرانسیل غیر خطی ایجاد میشود درصورتی که
به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گیرد الگوریتم بهینهسازی
با مشکل همگرایی روبرو خواهد شد .در دهههای اخیر برای حل
این مشکل مدلهای شبیهسازی شده پیچیده با مدلهای سادهای
که فرامدل 3نامیده میشوند جایگزین شدهاند .فرامدل تقریب
مناسب و دقیقی از پاسخ مدل شبیهسازی شده را فراهم آورده و
در عین حال میزان محاسبات الزم را به میزان قابل توجهی کاهش
میدهد ) .(Wang & Shan. 2007در این میان استفاده از
فرامدلهای مبتنی بر یادگیری ماشین مانند شبکه عصبی
مصنوعی باعث افزایش سرعت و دقت در حل مسایل بهینهسازی
میشود .کارایی استفاده از ترکیب فرامدل شبکه عصبی مصنوعی
و الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی مسایل شبیهسازی به صورت
تئوری به اثبات رسیده است ).(Jun et al., 2010;Wang, 2005
ترکیب فرامدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در
بهینهسازی بیوسنسور رزونانس پالسمون سطح (Lin & Chen.
) ،2019بیوسنسور آمپرومتریک گلوکز،(Baronas et al., 2004) 4
بیوسنسور آنزیمی آمپرومتری جهت تشخیص ترکیبات چند
جزیی ) (Baronas et al., 2007و بیوسنسور آنزیمی گلوکز و

1 Electrolyte-Insulator-Semiconductor Field Effect Transistor
2 Gouy-Chapman-Stern Model

3 Metamodel
4 Glucose Amperometric Biosensor

)Passeri et al.,2015

مدلسازی ریاضی  ISFETو بهینهسازی آن جهت تشخیص
ترکیبات زیستی مانند گلوکز ،استیلکولین و کراتین مورد توجه
قرار داشته است .سطح  ISFETمورد استفاده در تشخیص گلوکز
با آنزیم گلوکز اکسیداز پوشش داده شده است .در نتیجه
واکنشهای آنزیمی در مجاورت سطح اکسید ،تغییرات غلظت یون
هیدورژن توسط  ISFETبه ولتاژ گیت تبدیل میشود .با
مدلسازی  ،ISFETغلظت گلوکز در محلول الکترولیت بر حسب
ولتاژ گیت با دقت باالیی پیشبینی شده است (Zeggai et al.,
) .2019مدلسازی ریاضی  ISFETبه کاررفته در تشخیص
استیلکولین نیز بر پایه واکنشهای آنزیمی و ارتباط بین تغییرات
غلظت یون هیدروژن و استیل کولین در نتیجه این واکنشها در
الکترولیت بیان شده است .عالوه بر واکنشهای آنزیمی بین
استیلکولین و آنزیم استیلکولینستراز ،انتشار استیلکولین در
محیط الکترولیت و مدلسازی انتقال جریان در  ISFETبا گیت
دوگانه توسعه یافته توسط نانولولههای کربنی نیز در این
مدلسازی درنظرگرفته شده است .بر اساس نتایج این مدلسازی،
 ISFETتوسعه یافته دارای قابلیت آنزیمنشانی بیشتر و هدایت
بهتر الکترونها در بستر نیمههادی است ).(Sharma et al., 2017
مدلسازی ریاضی برای تعیین پارامترهای واکنش آنزیمی در
محیط الکترولیت و خصوصیات سطح مشترک نیمه هادی-
الکترولیت در  ISFETمورد استفاده برای تشخیص کراتین نیز
بکار رفته است .نتایج این مدلسازی شامل بیان پاسخ  ISFETو
ولتاژ آستانه گیت بر حسب غلظت کراتین در مقادیر مختلف آنزیم
مورد استفاده در غشاء  ISFETمیشود (Temple-Boyer et al.,
) .2006عالوه بر پژوهشهای ذکرشده از مدلسازی ریاضی برای
شبیهسازی تشخیص یونهایی مانند یون پتاسیم توسط ISFET
نیز استفاده شدهاست .عالوه بر مدلسازی ریاضی روشهای مبتنی
بر تحلیل رگرسیون و شبکه عصبی نیز در پیشبینی پاسخ ISFET
نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند )(Akbari et al., 2019
پس از مدلسازی ریاضی ،بهینهسازی  ISFETبا استفاده از
نتایج بهدست آمده از مدلسازی قدم بعدی در بررسی و بهبود
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ساکاروز ) (Ferreira et al., 2001نیز به کارگرفته شده است .در
این پژوهشها شبکه عصبی با استفاده از دادههای بهدست آمده
از مدلسازی ریاضی آموزش داده شده است.
مدلسازی و بهینه سازی  ISFETنقش مهمی در توسعه
آن جهت تشخیص آفالتوکسینها ایفا می کند .در بین انواع
مختلف آفالتوکسینهای شناسایی شده ،آفالتوکسین B1
( )AFB1غالب است AFB1 .سرطانزای قوی در انسان و موجب
ایجاد سرطان کبد در حیوانات است .)Iqbal et al., 2015( .برای
تشخیص و کنترل آفالتوکسینها باید مواد غذایی به صورت منظم
آنالیز شوند .روشهای تحلیلی مرسوم تشخیص آفالتوکسینها،
قابلیت اطمینان باالیی داشته و محدودیت بسیار کمی در
تشخیص دارند اما زمانبر بوده ،به پرسنل ماهر و متخصص احتیاج
داشته و مبتنی بر ابزار دقیق گران قیمت هستند ISFET .ها
فنآوریهای نوظهور و نوآورانهای بوده که به دلیل اندازه
مینیاتوری ،قیمت کم و قابلیت تولید انبوه جایگزین روشهای
آزمایشگاهی شده و روشی سریع ،حساس ،کم هزینه و آسان برای
تعیین کمی و کیفی ترکیبات سمی ارائه میدهند ( Stepurska
.)et al., 2015
در مقاله حاضر با استفاده از روش عددی المان محدود،
مدل دو بعدی  ISFETبا فیزیک چندگانه کوپل شده در نرمافزار
کامسول ایجاد و شبیهسازی شده و پاسخ  ISFETبه ازاء سطوح
مختلف پارامترهای عملکردی آن با ارتباط بین نرمافزارهای
کامسول و متلب بهدست آمده است .سپس پاسخ مدل المان
محدود توسط فرامدل شبکه عصبی مصنوعی تقریب زده شده و
با استفاده از الگوریتم ژنتیک پاسخ بهینه  ISFETدر تشخیص
 AFB1تعیین شده است .اهداف این پژوهش عبارتاند از:
مدلسازی عملکرد  ISFETدر تشخیص  AFB1با استفاده
از روش عددی المان محدود؛
تعیین پاسخ  ISFETبه سطوح مختلف پارامترهای جریان
درین ،ولتاژ درین ،غلظت اولیه سوبسترا و غلظت اولیه آنزیم؛
به کارگیری فرامدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان
جایگزین مدل شبیهسازی شده  ISFETجهت تعریف تابع هدف؛
بهینهسازی پارامترهای  ISFETبا استفاده از الگوریتم
ژنتیک.

مواد و روشها
این پژوهش در سه مرحله اصلی مدلسازی ریاضی ،شبیهسازی و
1 Source
2 Drain
3 Reference
4 Cross Linking

بهینهسازی  ISFETانجام شده است .ابتدا در مرحله مدلسازی
ریاضی معادلههای حاکم بر عملکرد  ISFETبررسی شدند .این
معادلههای توصیف کننده جریان درین ،ولتاژ گیت و ولتاژ آستانه
 ISFETهستند .سپس در مرحله شبیهسازی ،مدل دوبعدی از
 ISFETایجاد و معادلههای حاکم در نرمافزار کامسول پیاده سازی
گردیدند .برای حل این معادلهها از روش عددی المان محدود
استفاده شد .در نهایت در مرحله بهینهسازی با استفاده از مدل
شبیهسازی شده ،فرامدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم
ژنتیک مقادیر بهینه پارامترهای عملکردی  ISFETبه منظور به
دست آوردن مقدار ماکزیمم پاسخ  ISFETبهدست آمدند.
توصيف مدل

 ISFETساختاری مشابه  MOSFETداشته و از سه ترمینال
سورس ،1درین 2و رفرنس 3تشکیل شده است (شکل  .)1به جز
آنکه در مقایسه با  ،MOSFETدر ساختمان  ISFETگیت فلزی
حذف شده و با گیت مایع جایگزین شده است.گیت مایع
دربرگیرنده الکترود رفرنس غوطهور در الکترولیت حاوی ذرات
باردار مانند یون هیدروژن است .تغییر غلظت یون در مجاورت
اکسید گیت باعث تغییر جریان بین ترمینالهای سورس و درین
میشود ISFET .با اتصال به بیورسپتوری مانند آنزیم و ایجاد
یونهای خاص در نتیجه انجام واکنش شیمیایی به بیوسنسور
تبدیل میشود .برای اینکار ،باید سطح گیت توسط آنزیم پوشانده
شود .پوشش آنزیمی شامل  ٪1استیل کولین استراز )،(w / w
 1٪سرم آلبومین گاوی و  ٪10گلیسرول در  20میلی متر بافر
فسفات با  pHبرابر با  7است که درنتیجه اتصال عرضی 4استیل
کولین استراز و آلبومین گاوی 5در سطح  ISFETدر مجاورت بخار
اشباع گلوتارآلدئید تشکیل میشود (.)Stepurska et al., 2015
هنگامی که آنالیت 6به بیورسپتور 7متصل شود ،بیورسپتور مشابه
ولتاژ گیت اعمال شده عمل میکند ،که منجر به تغییر هدایت
الکتریکی میشود )(Dzyadevych et al., 2006
ترانزیستور مدلسازی شده در این پژوهش از دو ISFET
برای تشخیص  AFB1تشکیل شده است .با استفاده از ساختار
دوتایی  ISFETنیاز به الکترود مرجع در اندازه گیری غلظت
 AFB1از بین می رود .اساس کار این  ISFETاندازهگیری میزان
مهار آنزیم استیل کولین استراز ( )AChEتوسط  AFB1در
مجاورت غشاء آن است .بدین منظور بر روی سطح اکسید گیت
یکی از ISFETها آنزیم  AChEتثبیت شده و سطح اکسید گیت
 ISFETدیگر بدون آنزیم باقی میماند .واکنش شیمیایی ISFET
5 Bovine Albumin
6 Analyte
7 Bioreceptor
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با غشاء آنزیمی به تغییرات  pHالکترولیت حساس بوده و پاسخ
 ISFETبدون آنزیم در برابر تغییرات  pHالکترولیت بدون تغییر
باقی میماند .سنجش میزان  AFB1در محلول توسط مدل
 HSFETتوصیف شده طی مراحل زیر انجام می شود:
مرحله اول :در این مرحله واکنش تجزیه استیل کولین
توسط آنزیم  AChEبدون حضور  AFB1انجام میشود .بنابراین
پاسخ  ISFETبدون آنزیم در حالی که  AFB1به محلول
الکترولیت اضافه نشده است اندازهگیری میشود)As( .
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مرحله دوم :در این مرحله  AFB1به الکترولیت افزوده شده
و باعث مهار آنزیم  AChEشده و با کاهش تولید یون pH ، H +
الکترولیت و درنتیجه پاسخ  ISFETبا غشائ آنزیمی به اضافه
شدن  AFB1تغییر می کند.)Ai( .
مرحله سوم :میزان غلظت  AFB1بر حسب درصد افت
سیگنال خروجی  ISFETمطابق رابطه ( )1بهدست میآید
(.)Stepurska et al., 2015
𝑖𝐴𝐴𝑠 −
= درصد مهار آنزیم توسط AFB1
× 100%
(رابطه )1
A
s

شکل  –1ساختمان ترانزيستور اثرميدان حساس به يون (( )ISFETراست) در مقايسه با ساختار مشابه ترانزيستور اثر ميدان فلز اکسيد نيمه هادی (MOSFET
) (چپ) )(Dzyadevych et al.,2006

معادلههای حاکم

به دلیل مشابهت ساختار  ISFETو  MOSFETبرای بررسی
معادلههای حاکم  ISFETابتدا به بررسی معادلههای MOSFET
پرداخته میشود .ساختمان  MOSFETدارای چهار ترمینال
سورس ،درین و گیت و سوبسترا است .کنتاکتهای سورس و
درین بسیار رسانا بوده و توسط یک کانال از یکدیگر جدا

میشوند .در صورت وجود ولتاژ بین درین و سورس ،جریان
میتواند از کنتاکت سورس به درین برقرار شود .جریان کانال
توسط ولتاژ گیت تغییر مییابد .این گیت معموالً از یک الیه فلزی
یا پلیسیلیکون ساخته میشود .در این مقاله برای توصیف
معادلههای حاکم بر عملکرد  MOSFTEو  ISFTEاز پارامترهای
تعریف شده در جدول  1استفاده شده است.

جدول  – 1پارامترهای مورد استفاده در معادلههای حاکم بر رفتار  MOSFETو ISFET

پارامتر

تعريف

پارامتر

Vg

ولتاژ گيت اعمال شده

χ sol

Vd

ولتاژ درين

Ns

تعريف
پتانسيل دوقطبی
سطح حالل
تعداد سايتهای سطح

پارامتر
Qss

تعريف
بار در سطح مشترک
اکسيد-سيليکون

QB

کاهش بار در سيليکون

Vt

ولتاژ آستانه

ψ

پتانسيل سطح

Φf

سطح داپينگ سيليکون

Id

جريان درين

CDL

ظرفيت اليه مضاعف

k

ثابت بولتزمن
مقدار  pHسطح خنثی

Cox

ظرفيت اکسيد

ΦM

تابع کار گيت فلزی

pHPZC

W

عرض کانال

ΦS

تابع کار سيليکون

Eref

پتانسيل الکترود مرجع

L

طول کانال

q

بار الکتريکی پايه

Ka

ثابت تعادل اسيدی

µ

گذرپذيری الکترون

Qox

بار اکسيد

Kb

ثابت تعادل باز

شکل -2الف نمودار باند انرژی  MOSFETرا در شرایط عدم
وجود ولتاژ گیت و در حالتی که تابع کار فلز  Mو نیمههادی S
یکسان است را نشان میدهد .فلز و نیمههادی توسط سطح
مشترک اکسید  Oاز یکدیگر جدا شدهاند .سطح فرمی که با EF
نشان داده میشود ،عبارت است از پتانسیل شیمیایی الکترون در
جامدات یا محلولهای الکترولیت .سطح فرمی برای فلز و

نیمههادی و رسانایی نیمههادی در منطقه نزدیک به سطح آن با
هدایت کل نیمههادی یکسان است .نمودار نشان داده شده در
شکل -2ب همان نمودار قبلی در حالت  Vg> 0است .سطح فرمی
فلز و نیمههادی به دلیل وجود ولتاژ گیت اعمال شده از یکدیگر
متفاوتاند .خم شدن باند انرژی باعث کاهش مقدار حفرهها
(چگالی بار مثبت) در منطقه نزدیک به سطح میشود .در حالت
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حامل های بار در فصل مشترک نیمه هادی و فلز معکوس شده و
الیه معکوس بوجود میآید ).(Dzyadevych et al., 2006

( Vg> Vtشکل -2ج) منطقه غنی شده از الکترون در نزدیکی
سطح نیمههادی ظاهر میشود .با اعمال ولتاژ گیت(، )Vgقطبیت

الف

ب

ج
شکل  –2نمودار باند انرژی  MOSFETدر حالت الف)  ،Vg=0ب)  Vg>0و ج)  :EF( Vg>Vtسطح انرژی فرمی :Ei ،سطح انرژی فرمی نيمههادی خالص:Ec ،
انتهای باند هدايت و  :Evلبه باند انرژی واالنس)

ولتاژ آستانه ،مقدار پتانسیل الزم برای تغییر سیلیکون از
نوع  pبه نوع  nاست .در این حالت وارونگی رخ داده ،کانال هدایت
کننده بین ترمینالهای درین و سورس تشکیل شده و جریان از
درین به سورس منتقل میشود .در ناحیه اهمی یا غیر اشباع شرط
) Vd <(Vg - Vtبرقرار بوده و جریان درین توسط رابطه ( )2بیان
میشود ):(Dzyadevych et al., 2006
1

] [(𝑉𝑔 − 𝑉𝑡 )𝑉𝑑 − 𝑉𝑑2

𝑊

𝜇 𝑥𝑜𝐶 = 𝑑𝐼

(رابطه )2
در رابطه ( )2تمامی پارامترها به جز  Vgثابت میباشند.
بنابراین جریان درین تنها تابعی از ولتاژ گیت است و معادله ولتاژ
آستانه در  MOSFETاز رابطه ( )3بدست میآید Dzyadevych
):)et al., 2006
2

(رابطه )3

𝑓𝜙+ 2

𝐵𝑄𝑄𝑜𝑥 +𝑄𝑠𝑠 +
𝑥𝑜𝐶

−

𝐿

𝑠Φ𝑚 −Φ
𝑞

= 𝑡𝑉

در مقایسه با  MOSFETساختار فیزیکی  ISFETشامل
الکترولیت حاوی ذرات باردار مانند یون هیدروژن و الکترود مرجع

است که جایگزین گیت فلزی شده است .الکترولیت در مجاورت
الیه اکسید گیت قرار دارد .در بیشتر موارد جنس اکسید گیت
از اکسید سیلیسیم ( )SiO2تشکیل شده است .در نتیجه ولتاژ
آستانه در  ISFETبه صورت شیمیایی با تغییر پتانسیل الکتریکی
در سطح مشترک الکترولیت و الیه اکسیدگیت تغییر میکند .در
این صورت معادله ولتاژ آستانه برای  ISFETمطابق رابطه ()4
محاسبه میشود):) Dzyadevych et al., 2006
(رابطه )4
𝐵𝑄 Φ𝑚 − Φ𝑠 𝑄𝑜𝑥 + 𝑄𝑠𝑠 +
−
𝑓𝜙+ 2
𝑞
𝑥𝑜𝐶

𝑉𝑡 = 𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝜓 + 𝜒 𝑠𝑜𝑙 −

سطح مشترک الکترولیت و الیه اکسید گیت دارای
گروههای اکسید هستند .اگر جنس الیه اکسید گیت ،اکسید
سیلیسیم باشد این گروهها گروههای  SiOHهستند .با تغییر pH
الکترولیت گروههای هیدروکسید باعث تغییر بار الکتریکی سطح
اکسید میشوند .بسته به  pHمحلول الکترولیت ،سایتهای خنثی
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هیدروکسیل میتوانند با پروتون ترکیب شده و به  SiOH2-تبدیل
یا آنکه پروتون آزاد کرده و به  SiO-تبدیل شوند .این اثر به عنوان
مدل اتصال سایت شناخته میشود ).(Bousse et al., 1983
مطابق این مدل پتانسیل الکتریکی سطح مشترک بین الکترولیت
و الیه اکسید گیت با استفاده از رابطههای ( )5و ( )6بهدست
میآید): (Dzyadevych et al., 2006
𝛽

𝑇𝑘

(رابطه )5

)𝐻𝑝 𝜓 = 2.3 ( 𝑞 ) (𝛽+1) (𝑝𝐻𝑝𝑧𝑐 −

(رابطه )6

=𝛽

1
𝐾𝑎 2
) ( 𝑠𝑁 2𝑞2
𝑏𝐾

𝑙𝐷𝐶𝑇𝑘

شبيهسازی  ISFETدر نرمافزار کامسول

از آنجا که مدل  ISFTEدارای فیزیکهای جداگانه الکترولیت و
نیمههادی است برای شبیهسازی آن و کوپلینگ بین فیزیکها از
نرمافزار المان محدود کامسول استفاده شد .این نرمافزار دارای
ماژولهای مختلف برای حل مسائل با فیزیکهای گوناگون و
قابلیت شبیهسازی فیزیکهای چندگانه کوپل شده است .به
منظور شبیهسازی  ISFETابتدا یک مدل هندسی دو بعدی
تعریف شد .در این مدل دامنههای الکترولیت و نیمههادی و اجزاء
مختلف  ISFTEمشخص شدند .هندسه مدل پس از ایجاد،
شبکهبندی شد .برای محاسبه پاسخ  ISFETابتدا مدلهای غیر
کوپل ایجاد و تحلیل شد و در ادامه به تحلیل مدل کوپل شده
پرداخته شد .سپس نتایج بهدست آمده با نتایج آزمایشات تجربی
گزارش شده توسط ) Stepurska et al. (2015مقایسه شدند .پس
از ایجاد مدل دو بعدی با استفاده از تحلیل وابسته به زمان غلظت
یون هیدروژن در الکترولیت در نتیجه واکنش مهار آنزیمی در
محلول الکترولیت در مجاورت غشاء آنزیمی  ISFETطی زمان
واکنش محاسبه شد .پس از تعیین غلظت یون هیدروژن در محیط
واکنش یک تحلیل گذرا بر روی مدلهای الکترولیت و نیمههادی
طی چند مرحله انجام گرفت .در مرحله اول پتانسیل الکتریکی
الکترولیت با استفاده از مقادیر  pHحاصل از واکنشهای آنزیمی
تعیین شد .در مرحله دوم پتانسیل الکتریکی در سطح اکسید با
مدلسازی رابط اکسید /الکترولیت محاسبه گردید .در مرحله
نهایی خروجی  ISFETبا تحلیل گذرای دامنه نیمههادی بهدست
آمد.
بهينهسازی

بهینهسازی پارامترهای  ISFETبا استفاده از دادههای بهدست
آمده در مرحله شبیهسازی قدم بعدی در بررسی و بهبود عملکرد
آن است .در مسئله بهینهسازی پاسخ  ،ISFETجایگزینی دادههای
تجربی با دادههای تولید شده توسط مدل شبیهسازی شده اجتناب
ناپذیر است .بدینمنظور پاسخ  ISFETبه عنوان تابعی از
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پارامترهای جریان درین ،ولتاژ درین ،غلظت اولیه سوبسترا و
غلظت اولیه آنزیم در نظر گرفته شده و از رویکرد بهینهسازی بر
پایه شبیهسازی استفاده شد .اساس انتخاب پارامترهای ذکر شده
قابلیت کنترل آنها توسط محقق در شرایط کاری  ISFETو در
محیط آزمایشگاه میباشد .بهینهسازی پارامترهای  ISFETبه
منظور تعیین حداکثر پاسخ آن مستلزم جستجو در در فضای
وسیع و گستردهای از مقادیر مختلف این پارامترهاست .الگوریتم
بهینهسازی درصورت استفاده از مدل شبیهسازی شده به عنوان
تابع هدف ،نیازمند هزاران بار فراخوانی و اجرای مدل شبیهسازی
شده میباشد .استفاده از مدل شبیهسازی شده با روش المان
محدود به عنوان تابع هدف در فرایند بهینهسازی زمان و هزینه
محاسبات را باال میبرد .عالوه بر آن از آنجا که مدل شبیهسازی
شده با حل معادلههای دیفرانسیل غیر خطی ایجاد میشود
درصورت استفاده به عنوان تابع هدف الگوریتم بهینهسازی را با
مشکل همگرایی روبرو خواهد کرد .در میان الگوریتمهای
بهینهسازی ،الگوریتم ژنتیک به دلیل قابلیتهای باالی آن کاربرد
بسیاری در حل مسائل بهینهسازی یافته است .الگوریتم ژنتیک
نوعی از الگوریتم بهینهسازی بر پایه ارزیابی نسل است که تنها از
مقدار خروجی تابع هدف برای جستجو و تکامل نسلها استفاده
میکند .بنابراین در مسائل بهینهسازی برپایه شبیهسازی،
الگوریتم ژنتیک تنها به مقدار خروجی تقریبی تابع هدف برای
جستجوی ژنتیکی نیاز دارد .در عین حال مقدار تقریبی تابع هدف
باید دقت باالیی داشته باشد .برای تقریب خروجی تابع هدف
معموال از مدلهای جایگزینی که فرامدل نامیده میشوند استفاده
میکنند .فرامدل با تقریب پاسخ مدل شبیهسازی شده با دقت
باال ،بهرهوری محاسباتی الگوریتم بهینهسازی را افزایش میدهد.
در این مقاله از فرامدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
چندالیه ( )MLPبه عنوان جایگزین مدل شبیهسازی شده جهت
تعریف تابع هدف الگوریتم ژنتیک استفاده شده است (شکل .)3
از مزایای فرامدل شبکه عصبی  MLPسرعت باالی محاسباتی آن
نسبت به مدل المان محدود است .شبکه عصبی  MLPاز
مجموعهای از پرسپترونها با اتصال الیه به الیه نرونها تشکیل
شده است .آموزش شبکه  MLPتوسط الگوریتم پس انتشار با
قانون یادگیری پسانتشار خطا انجام میشود.
دراین روش ابتدا شبکه عصبی با دریافت ورودیها به
صورت پیشخور خروجی را محاسبه میکند .سپس وزنهای
شبکه با پس انتشار کردن خطای پیشبینی (اختالف بین خروجی
واقعی و خروجی محاسبه شده) اصالح میشود .فرایند آموزش تا
کمتر شدن خطای پیشبینی از مقدار هدف تعیین شده ادامه
مییابد .در این پژوهش برای ایجاد پایگاه داده مورد نیاز شبکه
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عصبی  MLPابتدا مقادیر مختلفی از پارامترهای جریان درین،
ولتاژ درین ،غلظت اولیه سوبسترا و غلظت اولیه آنزیم هر کدام در
 6سطح مختلف انتخاب شدند .درنتیجه  64 = 1296ترکیب
مختلف از پارامترهای ذکر شده بهدست آمدند .سپس با استفاده
از مدل شبیهسازی شده المان محدود به ازاء هر ترکیب از سطوح
مختلف این پارامترها پاسخ  ISFETمحاسبه شد .از پایگاه داده
محاسبه شده ،برای آموزش شبکه  MLPاستفاده شد .ساختار
شبکه  MLPاز طریق آزمایشهای مکرر با تغییر تعداد نرونها در
الیه پنهان تعیین شد .آزمایش شبکه با استفاده از دادههایی که
در فرایند آموزش شبکه حضور نداشتند انجام شد .مشخصات
شبکه عصبی آموزش دیده در جدول  2ارائه شده است .پس از
آزمایش شبکه عصبی ،از معیارهای میانگین درصد خطای مطلق1
( ،)MAPEمیانگین مربعات خطا  )MSE(2و ضریب تبیین )R2(3

برای ارزیابی عملکرد شبکه استفاده شد:

𝑛

1
𝑖̅𝑦 𝑦𝑖 −
| ∑ × 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 100
|
𝑛
𝑖𝑦

(رابطه )7

𝑖=1

𝑛

1
2
)̅𝑦 𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 −
𝑖
𝑛

(رابطه )8

𝑖=1

(رابطه )9

∑𝑛𝑖=1(𝑦̅𝑖 − 𝑦𝑖 )2
∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦𝑎𝑣𝑒 )2

𝑅2 = 1 −

در این روابط 𝑖̅𝑦 و 𝑖𝑦به ترتیب پاسخ شبیه سازی
شده ISFETتوسط شبکه عصبی مصنوعی و داده های تجربی،
𝑒𝑣𝑎𝑦 میانگین داده های آزمایش و  nتعداد داده ها است.

شکل  -3ساختار ترکيبی الگوريتم بهينهسازی  GAو فرامدل شبکه عصبی MLP

جدول  – 2پارامترهای شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک

شبکه عصبی
پارامتر

پارامتر

مقدار

ورودیهای شبکه
خروجی شبکه
تعداد الیه مخفی
تعداد داده مورد استفاده
تقسیم بندی داده
پیش پردازش
الگوریتم آموزش
تابع فعال سازی الیه میانی
تابع فعال سازی الیه خروجی
معیارهای ارزیابی عملکرد

 Id ،E0 ،S0و
پاسخ
یک الیه مخفی
 1296داده
15 ،60و 25درصد **
تصادفی کردن و نرمال سازی
لونبرگ-مارکوارد 4
تانژانت هایپربولیک
خطی
d

*V

ISFET

MAPE, MSE, MAE, R2

اندازه جمعیت اولیه
درصد جهش
درصد تلفیق
نرخ جهش
جریمه اولیه
ضریب جریمه
معیار توقف
روش انتخاب
مقادیر مینیمم ورودیهای GA
مقادیر ماکزیمم ورودیهای GA

مقدار
50
40
70
0/02
10
100
 600تکرار
SUS5

0/2 ،16 ،0/5 ،5× 10-6
* 1 ،24 ،8 ،1 ×10-4

*

* غلظت اولیه آنزیم ،غلظت اولیه سوبسترا ،جریان درین ،ولتاژ درین
** به ترتیب مربوط به گروه آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش

پس از شبیهسازی پاسخ  ISFETتوسط فرامدل شبکه
عصبی ،بهینهسازی پارامترهای  ISFETبا استفاده از الگوریتم
ژنتیک انجام شد .الگوریتم ژنتیک ( )GAیکی از الگوریتمهای

تکاملی مبتنی بر جمعیت است که برای یافتن مقادیر بهینه
پارامترهای مورد نظر از جستجوی جمعیت مدل شبیهسازی شده
استفاده میکند .عملگرهای اصلی در  GAتقاطع  6و جهش7

1 Mean Absolute Percentage Error
2 Mean Squared Error
3 Coefficient of Determination
4 Levenberg-Marquardt

5 Stochastic universal sampling
6 Cross Over
7 Mutation
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هستند .مؤلفههای تقاطع در هنگام بهینهسازی ،راهحلها را
ترکیب میکنند و ابزار اصلی بررسی فضای جستجو هستند.
عملگر جهش برخی از راهحلها را به میزان قابل توجهی تغییر
میدهد ،که بر بررسی کلی فضای جستجو تأکید دارد (Mirjalili,
)2019; Nautiyal et al., 2018; Rowe, 2015

جهت تعیین مقادیر بهینه پارامترهای  Id ،E0 ،S0و  Vdابتدا
مجموعه مقادیر مختلف از این پارامترها توسط الگوریتم ژنتیک
تولید و سپس مقدار تابع هدف متناظر با آن مقادیر محاسبه شد.
این فرایند تا تعیین مجموعه مقادیری که مقدار تابع هدف به ازاء
آنها کمترین مقدار را دارد ادامه مییابد (شکل  .)4تابع هدف با
استفاده از فرامدل شبکه عصبی آموزش دیده در مرحله قبل
تعریف شد .سپس مقادیر حداقل و حداکثر هر کدام از پارامترها
به الگوریتم ژنتیک معرفی شدند .مقادیر مینیمم و ماکزیمم
پارامترهای  Id ،E0 ،S0و  Vdو پارامترهای الگوریتم ژنتیک در جدول
 2ذکر شدهاند .برای ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک ،فرامدل
شبکه عصبی و مدل المان محدود با استفاده از مقادیر بهینه
پارامترهای تعیین شده توسط الگوریتم ژنتیک اجرا شدند .اختالف
بین خروجی متناظر فرامدل شبکه عصبی و مدل المان محدود
تعیین کننده دقت الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای ذکر
شده است.

نتايج و بحث
پس از شبیهسازی  ISFETتوسط روش المان محدود پاسخ
 ISFETبه صورت تابعی از زمان واکنش تعیین شد .این نمودار در
شکل  5ارائه شده است .در این نمودار محور عمودی پاسخ نرمال
شده  ISFETو محور افقی زمان انجام واکنش آنزیمی تشخیص
 AFB1بر حسب دقیقه است .پاسخ  ISFETبه منظور امکان
مقایسه نتایج شبیهسازی و دادههای آزمایش در شکل  5به صورت
نرمال شده در بازه ]0و [1نشان داده شده است .صحت سنجی
پاسخ بهدست آمده از شبیهسازی  ،ISFETبا مقایسه نتایج مدل
المان محدود با دادههای استخراج شده از منابع انجام شده است.
بدین منظور از دادههای تجربی گزارش شده توسط Stepurska
) et al. (2015استفاده شد .مطابق این آزمایشات پاسخ ISFET
در تشخیص میزان  AFB1در الکترولیت شامل دو فاز می باشد.
در فاز اول پاسخ  ISFETبدون حضور  AFB1در محیط واکنش
اندازه گیری میشود .در این مرحله غلظت یون  H+در الکترولیت
با آهنگ باالیی افزایش مییابد .آهنگ افزایش غلظت یون  H+در
نمودار شکل  5به صورت شیب زیاد نمودار در فاز اول واکنش قابل
مشاهده است .همزمان با تولید یون  H+در محیط واکنش مقداری
از یونهای تولید شده از مجاورت  ISFETخارج میشوند .بنابراین

شکل  -4فرايند الگوريتم ژنتيک

پس از مدت زمان کمی تغییرات غلظت یون  H+بسیار کم میشود.
کاهش تغییرات غلظت یون  H+باعث ثابت شدن پاسخ ISFET
میشود .این حالت در نمودار خروجی مدل المان محدود در تطابق
کامل با دادههای آزمایش می باشد .در فاز دوم پاسخ  ISFETبه

140

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،52شماره  ،1بهار 1400

اضافه شدن  AFB1به محیط واکنش ثبت میشود .در این مرحله
 AFB1با مهار آنزیم استیل کولینستراز باعث کاهش غلظت یون
 .H+پاسخ  ISFETبه مهار آنزیم به صورت افت دامنه سیگنال در
خروجی آن مشاهده میشود .کاهش غلظت یون  H+در این
مرحله ابتدا با شیب زیادی همراه بوده و سپس به تعادل رسیده و
روند کاهشی متوقف می شود .مطابق نمودار شکل  5کاهش
غلظت یون  H+به صورت کاهش سطح سیگنال خروجی ISFET
در فاز دوم نمودار نشان داده میشود .افت سیگنال خروجی ابتدا
با آهنگ زیادی آغاز شده و سپس نمودار به صورت خطی
درمیآید .نتایج بهدست آمده از مدلسازی  ISFETنشان داد مدل
المان محدود در فاز اول و دوم واکنش آنزیمی تشخیص AFB1
به خوبی رفتار دادههای آزمایشگاهی را دنبال میکند .هنگام
اضافه شدن  AFB1در ابتدای مرحله دوم واکنش ،بین نمودارها
اختالف کمی قابل مشاهده است اما در نهایت پس از ثابت شدن
سیگنال پاسخ  ،ISFETاین اختالف از بین رفته و تاثیری در
پیشبینی میزان مهار آنزیم ندارد.

0.8
0.6

داده های آزمایش
مدل المان محدود

0.4
0.2
0

6

4

2

پاسخ نرمال شده ISFET

1

0

زمان انجام واکنش آنزیمی تشخیص ( AFB1دقیقه)
شکل  –5پاسخ  ISFETشبيهسازی شده توسط روش المان محدود و مقايسه
آن با دادههای آزمايش گزارش شده توسط )Stepurska et al. (2015

از آنجا که نتایج بهدست آمده از مدلسازی توسط روش
المان محدود می تواند تحت تاثیر تعداد المآنهای شبکه
محاسباتی انتخاب شده قرار گیرد برای صحت سنجی نتایج،
استقالل از شبکه مدل المان محدود بررسی شد .هدف از این
بررسی اطمینان حاصل کردن از استقالل نتایج بهدست آمده از
تعداد المان های شبکه محاسباتی در مدل بهدست آمده است .در
این پژوهش از سه شبکه درشت ،متوسط و ریز به ترتیب با تعداد
 6530 ،3175و  16850المان استفاده شد .به ازاء هر شبکه مدل
المان محدود با پارامترها و شرایط یکسان اجرا و میزان خطا در
پیشبینی پاسخ  ISFETبه عنوان معیار انتخاب شبکه محاسباتی
در نظر گرفته شد .نتایج بررسی استقالل از شبکه مدل در جدول
 3ارائه شده است .از آنجا که اختالف پاسخ  ISFETمحاسبه شده
در دو شبکه متوالی کمتر از  5درصد است میتوان نتیجه گرفت

که محاسبات انجام شده مستقل از تعداد شبکه میباشند
).Won & Bathe, 1989

(Soo-

جدول  -3بررسی استقالل از شبکه مدل المان محدود
تعداد

پاسخ مدل

اختالف بين

خطا

المانهای

المان

دو شبکه

MAPE

شبکه

محدود

درشت

3175

3/955

شبکه
محاسباتی

*

متوالی ()%

()%
1/94

متوسط

6530

3/921

0/84

1/0611

ريز

16850

3/937

0/38

1/488

* پاسخ  ISFETمحاسبه شده به صورت درصد مهار آنزيم توسط AFB1

بر اساس نتایج نشان داده شده شبکه متوسط دارای
کمترین خطا در پیش بینی پاسخ  ISFETاست .عالوه بر آن
افزایش چگالی شبکه محاسباتی تغییر چندانی در دقت مدل ایجاد
نمی کند بلکه باعث افزایش زمان و حجم محاسبات نیز میشود.
پس از انتخاب شبکه محاسباتی با اندازه متوسط ،به منظور انتخاب
بهترین شبکه آزمون استقالل از شبکه مدل المان محدود برای
سه شبکه متوسط با اندازههای  6530 ،6310و  6952المان نیز
انجام شد .نتایج بهدست آمده در شکل  6نشان داده شده است.
مطابق این شکل پاسخ  ISFETمدلسازی شده با تغییر تعداد
المآنهای شبکه متوسط تغییر نمی کند .میزان خطای MAPE
در محاسبه پاسخ  ISFETبه ازاء شبکههای مختلف با اندازههای
 6530 ،6310و  6952المان به ترتیب برابر با  1/062درصد،
 1/061درصد و  1/064درصد در مقایسه با دادههای آزمایشگاهی
بهدست آمد .در نمودار شکل -6ب بزرگنمایی سه نمودار پاسخ
 ISFETبه ازاء سه شبکه متوسط در انتهای فاز اول و ابتدای فاز
دوم واکنش آنزیمی تشخیص  AFB1نشان داده شده است .با
توجه به این نمودار نیز دقت محاسبه پاسخ  ISFETدر مدل المان
محدود با استفاده از سه شبکه محاسباتی ذکر شده بسیار نزدیک
به همدیگر میباشد .در نهایت شبکه محاسباتی با اندازه 6530
المان برای انجام محاسبات بعدی انتخاب شد .این شبکه دارای
حداکثر اندازه المان  0/1میکرومتر و میانگین کیفیت شبکه برابر
با  0/89است .کیفیت المان شبکه کمیتی بین صفر و یک بوده و
معیاری جهت بررسی یکنواختی شبکه محاسباتی انتخاب شده
میباشد .هر چه مقدار این کمیت به یک نزدیکتر باشد
نشاندهنده یکنواختتر بودن شبکه است .مدل المان محدود با
شبکه انتخاب شده ضمن برخوردار بودن از دقت مناسب در
پیشبینی رفتار  ISFETسرعت محاسباتی مناسبی نیز دارد.
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 6530المان
 6310المان
 6952المان
50
زمان واکنش (ثانيه)

100

پاسخ نرمال شده ISFET

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

الف

1
0.98
0.96
70

65

55

60

پاسخ نرمال شده ISFET

1.02

50

زمان واکنش (ثانيه)

ب
شکل  –6الف) بررسی استقالل از شبکه مدل المان محدود ب) بزرگنمايی
نمودار قسمت (الف)
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دقت مدل المان محدود در شبیهسازی پاسخ  ISFETبه
ازاء غلظتهای مختلف  AFB1در محلول الکترولیت بررسی و
نتایج در جدول  4ارائه شده است .در این جدول پاسخ  ISFETبه
غلظتهای مختلف  AFB1برابر با  9/6 ،6/4 ،3/2و  12/8میکرو
مول بر لیتر بر اساس دادههای آزمایشگاهی ثبت شده است .با
اجراء مدل المان محدود پاسخ مدل به ازاء هر کدام از غلظتهای
ذکر شده بهدست آمده و نتایج مدل با نتایج دادههای آزمایشگاهی
مقایسه شد .میزان پارامتر خطای  MAPEبین پاسخ ISFET
شبیه سازی شده توسط مدل المان محدود و داده آزمایشی برای
هر کدام از غلظتهای  AFB1ذکر شده در جدول  4به ترتیب
برابر با  0/66 ،0/87 ،1/06و  0/56درصد بهدست آمد .با توجه به
میزان  MAPEبهدست آمده و اطمینان از صحت مدل المان
محدود میتوان با استفاده از آن پایگاه داده مورد نیاز جهت
آموزش فرامدل شبکه عصبی و تعریف تابع هدف الگوریتم
بهینهسازی را ایجاد کرد.

جدول  -4دقت مدل المان محدود در شبيهسازی پاسخ  ISFETبه ازاء غلظتهای مختلف  AFB1در محلول الکتروليت
غلظت AFB1

(ميکرو موالر)

پاسخ ( ISFETدرصد مهار آنزيم)
دادههای آزمايش

مدل

()Stepurska et al., 2015

المان محدود

خطا
)%( MAPE

3 /2

3/88

3/92

1/06

6/ 4

5/82

5/76

0/87

9/6

8/92

8/86

0/66

12/8

11/16

11/09

0/56

نمودارهای مشخصه  ISFETشبیهسازی شده توسط مدل
المان محدود شامل نمودارهای جریان درین به عنوان تابعی از
ولتاژ گیت ( )Id- Vgو جریان درین به عنوان تابعی از ولتاژ درین
( )Id – Vdدر شکل  7نمایش داده شده است .برای بهدست آوردن
این نمودارها مقدار ولتاژ درین برابر با مقدار ثابت  2ولت در نظر
گرفته شده است .مطابق شکل -7الف با افزایش  pHالکترولیت
میزان جریان درین کاهش مییابد .افزایش  pHالکترولیت باعث
کاهش غلظت یون  H+در محلول الکترولیت شده و درنتیجه
پتانسیل الکتریکی سطح مشترک ترانزیستور و الکترولیت و به تبع
آن جریان درین کم میشود .ویژگیهای منحنی  Id- Vgبه ازاء
مقادیر مختلف  pHالکترولیت ،مطابقت خوبی با منحنی متناظر
 MOSFETنشان میدهد .براساس یافتههای نشان داده شده در
این نمودار مقدار ولتاژ گیت برابر با  2/6ولت برای تعیین
مشخصات  ISFETانتخاب شد .منحنیهای  Id-Vdبرای  3مقدار
 pHمختلف الکترولیت به ازاء  Vgبرابر با  2/6ولت در شکل -7ب

نشان داده شده است .مطابق این نمودار مقدار جریان درین با
افزایش  pHالکترولیت کاهش یافته است .عالوه بر آن مشخص
میکند که  ISFETدر ناحیه اشباع به ازاء مقادیر مختلف pH
الکترولیت پاسخ خطی دارد .منحنی  Id-Vdبرای مقادیر مختلف
 pHالکترولیت نیز بسیار شبیه به منحنیهای متناظر MOSFET
است .نمودار حساسیت  ISFETدر شکل -7ج گزارش شده است.
حساسیت  ISFETبه صورت تغییرات ولتاژ گیت در pHهای
مختلف الکترولیت تحت جریان درین ثابت بیاsن میشود
) .(Daniel et al., 2003بنابراین حساسیت  ISFETشیب منحنی
خروجی  ISFETبه عنوان تابعی از  pHالکترولیت میباشد (شکل
-7ج) .حساسیت  ISFETشبیهسازی شده توسط مدل المان
محدود همانطور که در این شکل نشان داده شده است برابر
با ) 44/2 (mV/pHمیباشد که نزدیک به حساسیت  ISFETمورد
استفاده در آزمایشات ارائه شده در منابع است ( Stepurska et
.)al., 2015
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شکل  -7خصوصيات پاسخ  ISFETشبيهسازی شده توسط مدل المان
محدود  :الف) نمودار  ،Id-Vgب) نمودار  ،Id-Vdج) نمودار حساسيت
ISFET

پس از صحت سنجی مدل  ISFETایجاد شده توسط روش
المان محدود از طریق مقایسه پاسخ آن با دادههای آزمایشگاهی
و مقایسه خصوصیات آن با خصوصیات  MOSFETمتداول ،از آن

جهت شبیهسازی پایگاه داده مورد استفاده در آموزش فرامدل
شبکه عصبی مصنوعی  MLPاستفاده شد .نتایج ارزیابی عملکرد
شبکه عصبی  MLPدر پیشبینی پاسخ  ISFETجهت تشخیص
 AFB1در جدول  5گزارش شده است .نتایج بهدست آمده نشان
داد شبکه  MLPبا  45نرون در الیه میانی بهترین عملکرد در
پیشبینی پاسخ  ISFETرا با مقادیر خطای پیش بینی MAPE
(که مطابق رابطه  7محاسبه شده است) در فازهای آموزش،
اعتبارسنجی و آزمایش به ترتیب برابر با  0/0722 ،0/0441و
 0/0539درصد دارد .برای این شبکه مقادیر میانگین مربعات خطا
(( )MSEرابطه  )8گروههای آموزش ،اعتبار سنجی و آزمایش به
ترتیب برابر با  0/000189 ،0/000013و  0/000077بهدست
آمده است .نتایج رگرسیون خطی بین مقادیر واقعی پاسخ ISFET
بهدست آمده از آزمایش و مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه
عصبی با ساختار  4-45-1در جدول  5ارائه شده است .این شبکه
دارای مقدار ضریب تبیین ( )R2برای دادههای مورد استفاده در
مراحل آموزش ،اعتبار سنجی ،آزمایش و کل دادهها به ترتیب برابر
با  0/9984 ،0/9984 ،0/9996و  0/9993بوده است .با توجه به
مقادیر کم  MAPEو  MSEاین گروهها و نیزمقادیر بیش از 0/99
پارامتر  R2میتوان نتیجه گرفت که شبکه عصبی آموزش دیده با
ساختار  4-45-1توانایی مناسبی در پیشبینی پاسخ ISFET
دارد .از این رو میتوان فرامدل شبکه عصبی  MLPآموزش دیده
را با دقت باال جایگزین مدل المان محدود جهت تعریف تابع هدف
الگوریتم ژنتیک نمود .نمودار عملکرد شبکه عصبی  MLPدر
فازهای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش در شکل  8ارائه شده
است .مطابق شکل آموزش شبکه پس از  443بار تکرار با افزایش
 MSEگروه اعتبارسنجی به منظور جلوگیری از برازش بیش از
حد شبکه متوقف شده است .در پایان فرایند آموزش شبکه مقادیر
گرادیان ،پارامتر تطبیقی شبکه (مقدار  ) µو تعداد شکستهای
اعتبار سنجی به ترتیب برابر با ( 3/075خطای گرادیان)0/001 ،
و  6تکرار میباشد.

جدول  - 5نتايج ارزيابی عملکرد شبکه عصبی  MLPدر مراحل آموزش ،اعتبارسنجی و آزمايش در پيش بينی پاسخ ISFET

معيار

گروه

گروه

گروه

مجموع

ارزيابی عملکرد

آموزش

اعتبارسنجی

آزمايش

دادهها

MAPE

% 0/0441

% 0/0722

% 0/0539

% 0/0110

MSE

0/000013

0/000189

0/000077

0/000048

MAE

0/00173

0/00426

0/00271

0/00226

0/9996

0/9984

0/9984

0/9993

R2
*

معادله خط رگرسيون

y=0/99x +0/0000007

y=1/0001x-0/0003070

y=1/0002x-0/001354

y=1/00003x -0/0002262

* رگرسيون خطی بين مقادير واقعی پاسخ  ISFETبهدست آمده از آزمايش ( )xو مقادير پيشبينی شده توسط شبکه عصبی ( )yبا ساختار 4-45-1
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مرحله آزمایش

1.E-04
1.E-06
1001

801

401

601

1

201

تکرار
شکل  -8کارايی شبکه عصبی با ساختار  4-45-1در طی مراحل آموزش ،اعتبار سنجی و آزمايش بر حسب معيار  MSEدر پيش بينی پاسخ ISFET

و سوبسترا دارد .به صورتی که این مقادیر بسیار کمتر از مقادیر
مورد استفاده در آزمایشات است .با توجه به هزینه آنزیم و
سوبسترا ،بهینهسازی انجام شده ضمن کاهش هزینه آزمایشات
باعث افزایش پاسخ  ISFETمیشود .برای اطمینان از عملکرد
صحیح ،الگوریتم ژنتیک با مشخصات ذکرشده در جدول  2به
دفعات اجرا شد به صورتی که در هر بار اجرا نتایج متفاوتی ارائه
داد .پس از  100بار اجراء الگوریتم ژنتیک ،میانگین پاسخ ISFET
برابر با  45/58و واریانس آن برابر با  0/11بهدست آمد .مدل المان
محدود نیز با استفاده از پارامترهای بهینه بهدست آمده از الگوریتم
ژنتیک اجرا شد .در نتیجه اجراء مدل المان محدود با پارمترهای
بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک ،حداکثر مقدار پاسخ ISFET
به میزان  44/440درصد بهدست آمد.

نتایج بهینهسازی پارامترهای ورودی  ISFETبا استفاده از
شبکه عصبی  MLPآموزش دیده با ساختار  4-45-1به عنوان
تابع هدف در جدول  6نشان داده شده است .نتایج بهدست آمده
نشان داد مقدار ماکزیمم پاسخ  ISFETبرابر با  45/67درصد به
ازاء مقادیر بهینه پارامترهای غلظت اولیه آنزیم ،غلظت اولیه
سوبسترا ،جریان درین و ولتاژ درین به ترتیب برابر با 8/73 × 10-5
مول بر لیتر 0/5001 ،میلی مول بر لیتر 23/99 ،میکروآمپر و
 0/2001ولت بهدست میآید .پاسخ  ISFETبهینه شده با استفاده
از الگوریتم ژنتیک به مراتب بیشتر از پاسخ ماکزیمم بهدست آمده
از داده های آزمایشگاهی گزارش شده توسط Stepurska et al.
) (2015است .با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول  6الگوریتم
ژنتیک عملکرد مناسبی در بهینهسازی مقادیر غلظت اولیه آنزیم

جدول  - 6نتايج بهينهسازی پاسخ  ISFETبا استفاده از الگوريتم ژنتيک
پارامتر

مقدار

واحد

غلظت اوليه آنزيم

8/73×10 -5

مول بر ليتر

پارامترهای بهينه شده

غلظت اوليه سوبسترا

0/5001

ميلی مول بر ليتر

توسط الگوريتم ژنتيک

جريان درين

23/99

ميکرو آمپر

ولتاژ درين

0/2001

ولت

مدل شبکه عصبی

*

45/67

درصد

مدل المان محدود

*

44/44

درصد

سطح مهار آنزيم

* با استفاده از پارامترهای بهينه شده توسط الگوريتم ژنتيک

نتيجه گيری
با استفاده از مدلسازی ریاضی  ISFETو حل عددی معادلههای
دیفرانسیل حاکم بر آن امکان بازتولید پاسخ و تحلیل ویژگیهای
آن فراهم شد .در این پژوهش معادلههای حاکم به روش عددی
المان محدود حل شدهاند .پاسخ  ISFETشبیهسازی شده توسط
مدل المان محدود تطابق مناسبی با دادههای آزمایشی در
تشخیص  AFB1دارد .بنابراین استفاده از این مدل میتواند
جایگزین آزمایشات تجربی شود .برای بهینهسازی پارامترهای
عملکردی  ISFETنیاز به تعریف تابع هدف در الگوریتم

بهینهسازی داریم .مدل المان محدود زمان و حجم محاسباتی
باالیی دارد و نمی توان از آن در تعریف تابع هدف استفاده کرد.
برای حل این مشکل از مدل جایگزین (فرامدل) شبکه عصبی
مصنوعی استفاده شد .شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با
پایگاه داده بهدست آمده از شبیهسازی  1296آزمایش توسط مدل
المان محدود با سرعت بسیار باالتر و دقت بسیار مناسب پاسخ
 ISFETرا پیشبینی نمود .الگوریتم ژنتیک با استفاده از تابع هدف
تولید شده بر مینای شبکه عصبی آموزش دیده توانست مقادیر
بهینه پارامترهای  ISFETرا به گونهای تعیین کند که با استفاده

1400  بهار،1  شماره،52  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

مهم در آزمایشات تعیین مقادیر بهینه سوبسترا و آنزیم مورد نیاز
 با توجه به هزینه. استISFET جهت دسترسی به پاسخ ماکزیمم
و زمان باالی آزمایشات عمال امکان انجام آزمایشات محدودی
 به همین دلیل پاسخ ماکزیمم تعیین.برای بهینهسازی فراهم است
شده بر مبنای آزمایشات با پاسخ ماکزیمم بهدست آمده در این
.پژوهش اختالف فاحشی دارد
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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. بهدست آیدISFET از آنها پاسخ ماکزیمم
روش ارائه شده در این پژوهش با مدلسازی دقیق عملکرد
 باعث کاهش نیاز به انجام آزمایشات متعدد برایISFET
 با توجه به هزینه باال و زمان.بهینهسازی عملکرد آن میشود
 روش بهینهسازی پیشنهاد،طوالنی مورد نیاز برای انجام آزمایشات
شده با مینیمم کردن مقدار الزم مواد شیمیایی بکاررفته در
 به صورت قابل مالحظهای صرفهجوییAFB1 آزمایشات تشخیص
 یکی از اهداف.در هزینه و زمان انجام آزمایشات را در پی دارد
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