
مدل پیشنهادی

 NARXمدل چند قسمتی مبتنی بر شبکه عصبی ارائه 
نورونیبرای بازتولید اسپایک 

شکوفه ورزنده: دانشجو
دکتر علیزاده: استاد راهنما

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج مقدمه
ورت یک شیمیایی آن به ص-علم اعصاب، مدل نورون برای بازتولید فعالیت الکترودر 

از حل . تشامل پارامترهای فیزیولوژیکی ارائه شده اسدیفرانسیلی غیرخطی معادله 
ورون به این معادله، یک سیگنال الکتریکی با عنوان اسپایک برای انواع مختلف ن

به عصبی نیز از همین روشسیگنال های بسیاری از شبیه سازهای . دست خواهد آمد
دل اگرچه م. منظور تحلیل استفاده کرده و به آن ها مدل محاسباتی گفته می شود

سیگنال های دارای دقت باالیی است، اما حل آن جهت تولید نورون محاسباتی 
.عصبی یک شبکه مجازی بسیار زمان بر خواهد بود

ت با استفاده از طرح پیشنهادی، می خواهیم مدت زمان الزم برای مدل نمودن فعالی
، خواهیم بنابراین. را کاهش داده و از دقت مورد نیاز فاصله نگیریمنورون عصبی یک 

ول عصبی را توانست مدلی ارائه کنیم که در زمان کوتاه تری سیگنال تولیدی یک سل
پردازنده سخت افزاری و مبتنی بر پیاده سازی این مدل برای از . ایجاد می کند

FPGA و تستعیب یابی یک سیستم بی درنگ جهت طراحی، به منظور تهیه
اده عصبی استفسیگنال های و سخت افزارهای مورد نیاز برای پردازش الگوریتم ها 

.  می کنیم

شدهقسیمتخطیبخشچندبه(اسپایک)رونونیکالکتریکیفعالیتطرح،ایندر
کیدینامیوپس خوردیساختارباعصبیشبکهیکتوسطاجزاءاینازیکهرو

دردست کاریبدونوشبکهضرایبتغییرباتنهاصورت،ایندر.می شوندمدل
وه سازیشبیرامختلفاشکالبانرونیفعالیت هایمختلفانواعمی توانیمساختار،
.نماییمبازتولید

بابمتلمحیطدرهاگزلی-هاجکینریاضیمعادالتپیاده سازیبامنظور،همینبه
خواهیممدل سازیرااسپایکیکعصبیشبکه،NARXنورونیمدلازاستفاده

می توانبضرایاینازاستفادهبا.می کنیماستخراجراشبکهاینضرایبسپس.کرد
انجامیزناسپایک هاسایربرایروندهمین.کردبازتولیدخاصطوربهرااسپایکآن

.می شود
ضرایبوابتثساختاربهباتوجهنورونالکتریکیفعالیتبازتولیدزماندربنابراین

.کردعملبی درنگصورتبهمی توانمتغیر
.می کنیدمشاهدهزیرشکلدرراعصبیشبکهساختار

تابعهدف از چند قسمتی کردن یک اسپایک کاهش خطا می باشد، زیرا اسپایک یک
تقسیم بنابراین سعی می شود تا آن را به بخش های کوچک تر خطی. غیرخطی می باشد

.  در ادامه نتایج شبیه سازی شبکه عصبی در متلب را مشاهده می کنید. کرد

جمع بندی
یزان هم چنین م. یکی از نوآوری ها در این پیاده سازی قابلیت استفاده لحظه ای از آن می باشد

فاده و منابع استفاده شده بسیار کم تر از مدل سازی اولیه است که همین موضوع زمینه است
.  بهره برداری از آن را فراهم می آورد

ی باشد تا پیاده سازی برای افراد با سیستم  عصبی غیرفعال یا قطع شده قابل استفاده ماین 
.  به نقاط دیگر بدن برسانندرا با بازتولید آن ها سیگنال های مغزی 
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پیش مقداریکونورونهروورودیهربرایوزن۱۰شاملضریب۲۱تعداداول

دربراینبنا.می شودپیش مقداریکووزنیکشاملنیزدومیهال.استشدهاستفاده
ناچیزدیفرانسیلیمعادالتبامقایسهدرکهداشتخواهیمضریب۲۳مجموع
.می باشد

واضح است که مقدار خطا قابل صرف نظر کردن است ولی در مدل کردن اسپایک
.  می شود۲−۱۰به صورت یک پارچه خطا بسیار باال و در حدود مرتبه 


