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Cieľom Izhikevichovho modelu neurónu
[1]

 je skĺbiť biologickú vernosť a výpočtovú 

jednoduchosť. Biologicky verný model by mal byť schopný aproximovať široké množstvo 

správaní skutočných biologických neurónov, iba vďaka zmene parametrov. V tejto práci som 

sa snažil v časti A, zreprodukovať 8 typov neurónov uvedených v článku, manipulovaním 

premennými, ktoré bere model do úvahy. V časti B som pozoroval vplyv zmeny pomeru 

excitačných a inhibičných neurónov, ako aj veľkosti talamického šumu na správanie 

neurónovej siete, zloženej z neurónov Izhikevichovho typu. 

 

Časť A  

Implementoval som Izhikevichov výpočtový model neurónu, a nasimuloval som rôzne typy 

správania uvedené v článku. Po každom cykle sa upravia hodnoty podľa vzťahu:  

v = vt(0,04v
2 

+ 5v + 140 – u + I) 

u = u + ta(bv - u) 

a po každom spiku sa hodnoty zresetujú na základné, podľa: 

if v ≥ 30, then v=c; u = u + d 

Premenná t je časový úsek, použité bolo t = 0,5 ms. Premenná v je membránový potenciál, 

u je premenná obnovy membrány, pôsobí ako protiváha voči v. Z biologického hľadiska 

reprezentuje aktiváciu sodno-draslíkovej pumpy. Po spiku, ktorý je reprezentovaný v ≥ 30, sa 

hodnoty u aj v zresetujú podľa hore uvedeného vzťahu. Premenná I reprezentuje vstupný 

(synaptický alebo umelo indukovaný) prúd.   

Parameter a: časový rozmer pre premennú u. Menšie hodnoty vedú k pomalšej obnove 

membrány. 

Parameter b: citlivosť u pre podprahové fluktuácie membránového potenciálu.  

Parameter c: hodnota membránového potenciálu v po spiku. 

Parameter d: hodnota, o ktorú sa zvýši u po spiku. Má za následok refraktérnu fázu neurónu.  



 

Regular spiking: Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ neurónu v kôre. Kvôli vysokému d, sa 

nikdy frekvencia spikov o moc nezvýši.  Toto správanie som nasimuloval s parametrami 

uvedenými v článku (a=0,02; b=0,2; c=-65; d=8; v=-70) a počiatočným prúdom z 0 na 10 po 

150 cykloch. 

Intrinsicaly Bursting: Toto správanie má za následok vysoké c a vysoké d. Po 

niekoľkonásobnom počiatočnom vypálení sa u naakumuluje a zmení správanie neurónu na 

pálenie po jednom. Správanie som nasimuloval s parametrami uvedenými v článku (a=0,02; 

b=0,2; c=-55; d=4; v=-70) a počiatočným prúdom z 0 na 10 po 150 cykloch. 



Chattering: Toto správanie má za následok veľmi vysoký pospikový membránový potenciál 

c stredné d. Správanie som nasimuloval s parametrami uvedenými v článku (a=0,02; b=0,2; 

c=-50; d=2; v=-70) a počiatočným prúdom z 0 na 10 po 150 cykloch. 

Fast Spiking: Spiky s rýchlou frekvenciou. Toto správanie má za následok rýchla obnova 

membrány a. Správanie som nasimuloval s parametrami uvedenými v článku (a=0,1; b=0,2, 

c=-65, d=2; v=-70) a s počiatočným prúdom z 0 na 10 po 150 cykloch. 



Low-threshold Spiking: Tento typ neurónu tiež páli s vysokou frekvenciou, ale s badateľnou 

adaptáciou po prvých niekoľkých spikoch(spomalenie frekvencie pálenia). V tomto prípade je 

rýchlosť obnovy membrány a normálna. Správanie som nasimuloval s parametrami 

uvedenými v článku (a=0,02; b=0,25; c=-65; d=2; v=-70) a s počiatočným prúdom z 0 na 10.  

 

 



Thalamo-cortical: Tieto neuróny môžu byť v dvoch stavoch. V pokojovom stave (typ A) 

a v stave hyperpolarizovanej membrány (typ B). V rôznych prípadoch reagujú na vstupný 

prúd iným spôsobom Správanie som nasimuloval s parametrami a = 0,2; b=0,25; c=-64; 

d=0,05; v = -63, a s počiatočným prúdom z 0 na 1,7 v prípade typu A a z -30 na 0 v prípade 

typu B. 

Rezonátor: Podľa mňa najzaujímavejší typ neurónu prezentovaného v článku. Ide o takzvaný 

bistabilný neurón, pretože pri tých istých podmienkach môže byť v dvoch stabilných stavoch, 

v stave keď páli a v pokojovom stave. Medzi týmito stavmi je možné prepínať krátkym 

impulzom vstupného prúdu. Na “zapnutie“ pálenia stačí krátky slabý impulz, v ľubovoľnom 

čase. Na prepnutie do pokojového stavu je potrebný dobre načasovaný impulz v refraktérnej 

fáze. V grafe sú znázornené 4 takéto prechody medzi stavmi. Použil som parametre a = 0,1; b 

= 0,26; c = -65; d = 2; a konštantný vstupný prúd I = 0,17, ktorý zabezpečoval nestabilitu 

neurónu a prepínací prúd medzi stavmi I = 0,5. 

 



Časť B 

 Pre implementáciu neurónovej siete som použil už hotový kód dostupný na internete
[2]

, ktorý 

som následne upravil pre potreby merania. Sieť je zostrojená presne podľa článku. Pozostáva 

z 1000 náhodne prepojených inhibičných a excitačných neurónov. Počas meraní som 

manipuloval pomerom excitačných a inhibičných neurónov a veľkosťou talamického šumu.  

Os y zobrazuje jednotlivé neuróny a os x čas v ms. Excitačné neuróny sú dole a inhibičné 

hore oddelené modrou čiarou. Jednotlivé body zobrazujú aktivitu neurónu v čase (spike). Pri 

rozdelení neurónov v pomere 800:200 je možné pozorovať miernu synchronizáciu aktivít 

neurónov. Pri zmene pomeru neurónov v prospech excitačných, je možné vidieť silnú 

synchronizáciu neurónov. Pokiaľ sa zvýši počet inhibičných, tak slabá synchronizácia je stále 

v niektorých miestach viditeľná, ale už viac prevláda šum. 



Pri zvýšení šumu je synchronizácia stále viditeľná, ale prekrýva ju zvýšená celková aktivita 

siete. Pri znížení šumu sa aktivita siete znižuje, čím sa znižuje aj priestor pre jej 

synchronizáciu.
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