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1 Časť A – simulácia rôznych typov aktivity
neurónu

Implementoval som model Izhikievichovho neurónu podľa [1]. V tabuľke 1 sa
nachádzajú parametre pre rôzne druhy pálenia neurónu, ktoré som použil pri
simulácií. Grafy znázorňujú veľkosť membránového napätia (modrá krivka)
a vstup pre neurón (zelená krivka).

Typ A B C D v0

Regular spiking 0.02 0.2 -65 6 -70 mV
Intrinsically bursting 0.02 0.2 -55 4 -70 mV
Chattering 0.02 0.2 -50 2 -70 mV
Fast spiking 0.1 0.2 -65 2 -70 mV
Thalamo-cortical (rest) 0.02 0.25 -65 0.05 -63 mV
Thalamo-cortical (depolarized) 0.02 0.25 -65 0.05 -83 mV
Resonator 0.1 0.26 -65 2 -62 mV
Low-threshold spiking 0.02 0.25 -65 2 -70 mV

Tabuľka 1: Tabuľka parametrov pre rôzne druhy aktivity neurónu

2 Časť B – simulácia siete s 1000 neurónmi
Cieľom druhej časti projektu bolo implementovať sieť pozostávajúcu z 1000
neurónov podľa Izhikievichovho modelu. Neuróny sú rozdelené medzi exci-
tačné a inhibičné v pomere 4:1, teda 800 excitačných a 200 inhibičných.
Spojenia medzi neurónmi sú náhodné.

Na grafoch môžeme vidieť rôznu synchronizáciu pálenia neurónov v zá-
vislosti od rôznych parametrov:
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• rôzny rozptyl talamického šumu

1. pôvodné hodnoty (σ = 5; µ = 0) – obr. 9
2. jeden a pol násobné hodnoty (σ = 7,5; µ = 0) – obr. 10
3. jeden a pol násobné hodnoty (σ = 10; µ = 0) – obr. 11

• rôzny pomer excitačných a inhibičných neurónov

1. 850:150 – obr. 13
2. 750:250 – obr. 14

Pri zväčšení talamického šumu, môžeme pozorovať zlepšené zhlukovanie
neurónov, avšak iba po istú hranicu kedy sa začnú správať nekontrolovane a
synchronizácia tak prestáva byť badateľná. Pri zmene pomeru excitačných a
inhibičných neurónov pozorujeme dva rôzne efekty. Ak je pomer inhibičných
neurónov nízky, celá má tendenciu páliť v silných vlnách – synchronizácia je
teda až príliš silná. Pri pomere 750:250 nie je synchronizácia zjavná.
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Obr. 1: Regular spiking
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Obr. 2: Intrinsically bursting
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Obr. 3: Chattering
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Obr. 4: Fast spiking
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Obr. 5: Thalamo-cortical (rest)
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Obr. 6: Thalamo-cortical (depolarized)
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Obr. 7: Resonator
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Obr. 8: Low-threshold spiking
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Obr. 9: Graf aktivácie neurónov s pôvodnými hodnotami talamického šumu
pre excitačné neuróny (σ = 5; µ = 0)
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Obr. 10: Graf aktivácie neurónov s 1,5-násobkom pôvodnej hodnoty talamic-
kého šumu pre excitačné neuróny (σ = 7,5; µ = 0)
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Obr. 11: Graf aktivácie neurónov s 2-násobkom pôvodnej hodnoty talamic-
kého šumu pre excitačné neuróny (σ = 10; µ = 0)

Obr. 12: Graf aktivácie jedného vybraného excitačného neurónu pri pôvod-
ných hodnotách talamického šumu
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Obr. 13: Graf aktivácie neurónov v sieti – 850 excitačných a 150 inhibičných
neurónov
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Obr. 14: Graf aktivácie neurónov v sieti – 750 excitačných a 250 inhibičných
neurónov
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