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مقدمه
ورت یک  شیمیایی آن به ص-برای بازتولید فعالیت الکترونورون در علم اعصاب، مدل 

اری از شکییه بسکی. معادله دیفرانسیلی شامل پارامترهای فیزیولوژیکی ارائه شده است
به که ه عصیی نیز از همین روش به منظور تحلیل استفاده کردسازهای سیگنال های 

.می شودمدل محاسیاتی گفته آن ها 

ساز ییهسازی ی  شبرای پیادهنورون این طرح میخواهیم از مدل ترکییی و جزئی در 
اسکتفاده کنکیم تکا اینککه یک  سیسکتم FPGAافزاری و میتنی بکر پردازنکده سخت

ز برای افزارهای مورد نیاها و سختیابی و تست الگوریتمجهت طراحی، عیببی درنگ 
.  های عصیی تهیه کنیمپردازش سیگنال

م شده و هکر به چند بخش تقسی( اسپای )نورون فعالیت الکتریکی ی  مدل، این در 
مکدل ی  از این اجزاء توسط ی  شیکه عصیی بکا سکااتار پسکخوردی و دینکامیکی

.شودمی

کهاستشدهارائهدادهمسیروکنترلرشاملسخت افزاریطرحی طراحی شدهمدلبرای
تغییرباتنهاصورت،ایندر.می کنیماتفادهعصییهایسیگنالبی درنگتولیدبرایآناز

دراریدستکبدونوسیگنالازانتخاب شدههایناحیهبامتناظرعصییشیکهضرایب
ویشییه سازرامختلفاشکالبانورونیفعالیت هایمختلفانواعمی توانیمسااتار،
.نماییمبازتولید

نتایج و جمع بندی
کهDE1بردرویبروسنتز(عصییسیگنالی )اروجیی تولیدبرایشدهطراحیمدل
FPGAدارای Cyclone IIاینمنابعدرصد13ازتنهاوشدتستاستFPGAپیادهبرای
نیزطراحیاینکاریفرکانس.شداستفادهمی کند،تولیداروجیی کهمدلاینسازی
.می باشدمگاهرتز121

ارایدپیشنهادیمدلنورونی،هایفعالیتمدل سازیبرایمحاسیاتیمدل هایبامقایسهدر
ادتعدکهمی کندفراهمراامکاناینبنابراین،کمتری استمراتببهسخت افزاریحجم
ازبیشتریهای اروجیسیگنالوهانورونازبزرگ تریمجموعهیعنیبیشترهایاروجی
.باشیمداشتهآنها

بهمی تواندشییه سازیایناستقیولیقابلمقدارنیزمدارکاریفرکانسکهاینبهتوجهبا
ییعصسیگنال هایبعدطیقاتهایسخت افزاربرایبزرگ ترمقیاسدروبی درنگصورت
یناازحاصل شدهمختلفالگوهایطیقه بندیورمزنگاریبابتوانندآنهاتاتولیدکند
اینکهمیهنگابنابراین.کنندشناساییراعصییسیستممختلفهایعملکردسیگنال ها
ووداواهندبکمتریاطایدارایقراربگیرنداستفادهموردواقعیکاربرد هایدرهاسخت افزار
بهراآنهاوکردهشناساییراانسانی مرکزیعصییسیستمالگو هایمی توانندمطمئن تر
.بدهندربطشخصآنبدنیفعالیت های
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