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Abstrakt
Dôležitým objektom skúmania činnosti mozgu je nepochybne neurón.

Vytvorenie modelu, ktorý aproximuje pozorované správanie biologického
neurónu je kľučovým prvkom k jeho analýze. Práca sa venuje Izhikevi-
chovmu modelu, ktorý dokáže simulovať sprácanie neurónov viacerých ty-
pov, je zároveň dostatočne výpočtovo jednoduchý, aby bolo možné vyko-
návanie simulácií nad ich sieťou v reálnom čase. Zameranie je na expe-
rimentálne overenie výsledkov publikovaných Eugene M. Izhikevichom v
článku [1].

1 Samostatný neurón
Model impulzného neurónu by mal byť jednak výpočtovo efektívny, zároveň by
ale malo byť možné simulovať činnosti merané na biologickom neuróne. V našom
prípade je skúmanou veličinou veľkosť membránového potenciálu a jeho zmena
počas excitácie.

1.1 Príprava merania
Na začiatku merania vytvoríme podľa [1] neurón. Zmenu membránového napätia
budeme určovať nasledovne. Nech t je doba medzi dvoma meraniami1, v je
hodnota membránového napätia a u je premenná, ktorá opisuje vplyv aktivácie
katiónov na membránové napätie, poskytuje teda negatívnu odozvu na v. Po
pôsobení elektrického impulzu v sile vyjadrenej premennou I počas doby t sa
hodnoty upravia podľa nasledovných vzťahov.

v = v + t(0.04v2 + 5v + 140− u + I) (1)
u = u + ta(bv − u) (2)

Ak hodnota napätia dosiahne svoj vrchol, dôjde k návratu k základným
hodnotám určených nasledovne:

if v ≥ 30 mV, then
{

v = c
u = u + d

1štandardne používame hodnotu 0.5 ms
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Tabuľka 1: Použité Parametre
Typ neurónu a b c d Inicializačné napätie

Regular spiking 0.02 0.2 -65 6 -70
Intrinsically bursting 0.02 0.2 -55 4 -70

Chattering 0.02 0.2 -50 2 -70
Fast spiking 0.1 0.2 -65 2 -70

Thalamo-cortical 0.02 0.25 -65 0.05 -63/-83
Resonator 0.1 0.26 -60 -1 -62

Low-threshold spiking 0.02 0.25 -65 2 -70

Hodnoty a, b, c, d ovplyvňujú zmenu premenných u a v, sú teda kľúčovým
prostriedkom k vytvoreniu neurónov s požadovanými vlastnosťami. Simulované
typy neurónov, ako aj hodnoty použitých parametrov je možné nájsť v tabuľke
1.

V tabuľke je možné nájsť inicializačné hodnoty pre membránové napätie.
Začiatočná hodnota premennej u je určená vzťahom.

u = bv

1.2 Priebeh merania
Vytvoríme neuróny s atribútmi určenými tabuľkou číslo 1. Po počiatočnej inicia-
lizácii premenných v a u vysielame vstupný prúd. Pre jednotlivé typy neurónov
používame iné veľkosti s rôznymi priebehmi. Typy RS, IB, CH, FS a LTS sú
excitované stabilným prúdom o veľkosti 10 ampérov. Pri thalamo-kortikálnom
neuróne skúmame prechod zo záporného prúdu na nulovú hodnotu, následne
skúšame prechod na kladné hodnoty o veľkosti dvoch ampérov. Pri rezonač-
nom neuróne po istom čase nečinosti vysielame krátke synchronizačné signály
veľkosti 15 ampérov. V každom kroku zaznamenáme hodnoty membránového
napätia. Výsledky zobrazíme na grafe.

1.3 Výsledky merania
Na grafoch 1 - 8 je možné pozorovať zmeny membránového potenciálu pri exci-
táciach neurónov rôznych typov.

Vplyv parametrov c a d je zjavný porovnaním modelov RS, IB a CH (1
- 3). Pri znižovaní parametra c sa neurón po vypálení spiku vráti na vyššie
napätie, rýchlejšie teda môže spike opakovať. Redukcia parametra d spôsobila
zhlukovanie spikov do intervalov, medzi ktorými bola pomerne dlhá obnovovacia
doba. Po zvýšení parametrov a a c došlo k odstráneniu zhlukov, získali sme typ
fast spiking neuron(graf číslo 4).

Neurón typu rezonátor (graf číslo 7) sa vyznačoval rýchou odozvou na elek-
trický impuz, čo sa prejavilo synchornizovaným vyslaním spiku.

Pri thalamo-kortikálnom neuróne (graf číslo 5, 6) sme pozorovali rôzne akti-
vity v závislosti od rôznej veľkosti vstupného prudu. Pri stabilnom prúde veľ-
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Obr. 1: Regular spiking

kosti 2 ampérov sa neurón správal ako štandardný regular spiking neurón. Pre-
chod z negatívneho prúdu na úroveň nula ampérov bol sprevádzaný aktivitou
na membráne, výsledkom čoho bol zhluk vyprodukovaných spikov.

2 Sieť neurónov
Základným predpokladom kvalitného modelu neurónu je jeho schopnosť spolu-
pracovať vrámci zoskúpenia viacerých neurónov. V tejto časti budeme demon-
štrovať synchrónnu dynamiku siete vytvorenej z neurónov Izhikievichovho typu.

2.1 Príprava merania
Sieť bude pozostávať z 1000 neurónov, pričom 800 z nich budú exhibičné a 200
inhibičné. Parametre neurónov generujeme náhodne, výsledkom je rôznorodá
sada neurónov s odlišným priebehom zmeny membránového napätia. Neuróny
prepojíme navzájom tak, aby každá dvojica bola spojená práve dvoma väzbami
opačných smerov. Vplyv neurónu na susediaci vyjadríme veľkosťou väzby medzi
nimi, tá môže dosahovať hodnoty od 0 (bez vplyvu) do 1 (silný vplyv).

2.2 Priebeh merania
V každom kroku merania pôsobíme na jednotlivé neuróny talamickým šumom,
teda prúdom s hodnotou z intervalu 〈−1, 1〉. V prípade, ak neurón dosiahne
spike, vyšle signál cez väzby ostatným neurónom. Tento signál sa modifikuje
podľa sily väzby a pripojí sa k talamickému šumu. Vstupným podnetom pro-
stredia teda nazveme súčet vplyvov susediacich neurónov a talamickým šumom.
Neurón následne upraví membránové napätie a po dosiahnutí hraničnej hodnoty
vyšle spike. V každom meranom časovom úseku zaznamenáme páliace neuróny.
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Obr. 2: Intrinsically bursting

Obr. 3: Chattering
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Obr. 4: Fast spiking

Obr. 5: Thalamo-cortical
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Obr. 6: Thalamo-cortical

Obr. 7: Resonator
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Obr. 8: Low-threshold spiking

2.3 Výsledky merania
Na obrázkoch 9 - 11 sú zobrazené výsledky merania pre rôzne veľkosti talamic-
kého šumu. Os x určuje iteráciu, teda čas, v ktorom bolo meranie zaznamenané.
Pre každý neurón v sieti je určený jedna hodnota osi y. Ak teda neurón i vyslal
v čase t spike, na pozícii [i, t] v grafe bude modrý bod, inak bude bod prázdny.

Inhibičné neuróny sú graficky oddelené čiarou, sú to konkrétne neuróny s
hodnotou y 800 až 1000, ostatné sú excitačné. Ako je možné pozorovať z grafu,
inihibčné neuróny vysielajú signál spolu s excitačnými, čím napomáhajú k cel-
kovej synchronizácii siete.

Schopnosť neurónov synchronizácie v zoskúpení je zjavná z obrázkov 9 - 11.
Najlepšie je tento trend viditeľný pri nižších hodnotách talamického šumu, kedy
sú jednotlivé sekvencie simultánneho pálenia oddelené väčšími vzdialenosťami.
Pri vyšších hodnotách už ale dochádza k čoraz častejším spikom, čo negatívne
ovplyvňuje celkovú synchronizáciu siete.
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Obr. 9: Sieť neurónov, rozsah šumu - 0,7

Obr. 10: Sieť neurónov, rozsah šumu - 1
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Obr. 11: Sieť neurónov, rozsah šumu - 2
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