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Δπραξηζηίεο 
 

Αλ θαη πνιιέο θνξέο θαίλεηαη ηππηθφ, είλαη πξαγκαηηθή κνπ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ θάπνηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ βνήζεηά ηνπο φρη κφλν ζηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ κνπ. Αξρηθά ζεσξψ ππνρξέσζε κνπ λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπ. Καζεγεηή 

Αδακφπνπιν Αδάκ πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε απηφ ην 

αληηθείκελν, θαζψο γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε, βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο πνπ κνπ 

παξείρε, γηα λα θαηαθέξσ λα νινθιεξψζσ ηελ εξγαζία κνπ.  

 

Γελ είλαη βέβαηα κφλν ε πιηθή αιιά θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ έρεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο 

ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο 

θαη γηα φζα έθαλαλ γηα εκέλα ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ καο. Έλα ηδηαίηεξν θαη 

μερσξηζηφ επραξηζηψ ζα ήζεια λα δψζσ ζηελ Κιενπάηξα, ηελ Καηεξίλα, ηελ 

Δπαγγειία θαζψο θαη ζηε Μαξία θαη ην Νίθν. 

 

Τν κεγαιχηεξν επραξηζηψ φκσο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνλ Θάλν, ζηα 

αδέξθηα κνπ Κψζηα θαη Παλαγηψηε, ζηηο γηαγηάδεο κνπ Γαξπθαιηά θαη Καηεξίλα θαη 

ζηνπο γνλείο κνπ Παγψλα θαη Αλδξέα πνπ ρξφληα ηψξα κε ζηεξίδνπλ θαη κε 

ελζαξξχλνπλ ζε φηη επηιέγσ λα θάλσ.  



Πεξίιεςε 
 

Δθηφο απφ ηα Τερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα, έλα άιιν παξεκθεξέο πξφβιεκα 

είλαη  απηφ ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο (Central Nervous System 

– CNS) θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ (θπζηνινγηθψλ θαη 

παζνινγηθψλ). 

 

Σηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηνπ 

βηνινγηθνχ λεπξψλα (λεπξηθνχ θπηηάξνπ) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηα εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία.  Σηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

ιήθζεθαλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα λεπξναλαηνκηθά θαη λεπξνθπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππφ κειέηε εγθεθαιηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαπηπζζφκελε 

δπλακηθή, ηφζν ζε θπηηαξηθφ επίπεδν (λεπξψλαο) φζν θαη ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν 

(λεπξσληθά δίθηπα), θαζψο θαη ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ.  

 

Σηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηνπ 

βηνινγηθνχ λεπξψλα (λεπξηθνχ θπηηάξνπ) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηα εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία.  Σηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

ιήθζεθαλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα λεπξναλαηνκηθά θαη λεπξνθπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππφ κειέηε εγθεθαιηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαπηπζζφκελε 

δπλακηθή, ηφζν ζε θπηηαξηθφ επίπεδν (λεπξψλαο) φζν θαη ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν 

(λεπξσληθά δίθηπα), θαζψο θαη ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε καθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε (κε ρξήζε καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ) θαη αλαπηχρζεθε έλα GUI πεξηβάιινλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ην ρξήζηε.  
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1 Δηζαγσγή  

1.1 Ιζηνξηθή Δμέιημε 

Ο John Locke
1
, έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε κάζεζε 

αλσηέξσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαληαδφηαλ ηνλ εγθέθαιν ησλ έκβησλ φλησλ 

ζαλ άγξαθν πίλαθα πάλσ ζηνλ νπνίν γξάθνληαλ νη εκπεηξίεο. Γερφηαλ φηη ην κπαιφ 

είλαη αλεηδίθεπην θαη άδεην απφ θάζε πξνεγνχκελε δνκή: Εγκέθαλορ = Tabula Rasa. 

 

Ο Niels Jerne (1968), έθεξε ζην θσο ηηο ζέζεηο ηνπ Σσθξάηε πεξί εγθεθάινπ: 

Η μάθηζη ζςνίζηαηαι ζηην ανάμνηζη αςηών πος ςπάπσοςν ήδη ζηο νος. Οη αλψηεξεο 

ηάμεο δηαδηθαζίεο, ή αιιηψο ηνπνεηδηθνί δαξβηληθνί αιγφξηζκνη αλαθέξνληαη ζηελ 

εμειηθηηθή πίεζε πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ αζθήζεθε, πξνίθηζε ηα έκβηα φληα κε 

εμεηδηθεπκέλα εγθεθαιηθά θπθιψκαηα. 

 

Απφ ηνλ Luigi Galvani (18
νο

 αηψλαο κ.Φ) ε αξρή ηεο Νεπξνθπζηνινγίαο: Τα 

Νεπξηθά θχηηαξα παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, ζηνλ Mumford (20
νο

 αηψλαο κ.Φ): Τν 

ζχζηεκα δηαθίλεζεο πνιιαπιψλ ζεκάησλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ν νξηζκφο ηεο 

δσήο.  

 

Emile Dubois – Reymond & Herman von Helmotz (18
νο

 αηψλαο κ.Φ): Τα λεπξηθά 

θχηηαξα έρνπλ ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαβάδνπλ 

πιεξνθνξία. 

 

Ramon y Cajal 
2
(1911): Έδεημε εθηεηακέλεο δηαζπλδέζεηο λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ 

εγθεθαιηθφ θινηφ θαη ηα ραξαθηήξηζε σο ρξνληθνχο επεμεξγαζηέο πιεξνθνξίαο 

(temporal information processing of neurons).  

 
Δηθόλα 1 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal 



Τν πξψην λεπξσληθφ κνληέιν (McCulloch & Pitts
3
, 1943): 

y(x≥T) = 1 

y(x<T) = 0 

y είλαη ε έμνδνο ηνπ λεπξψλα, x ε είζνδνο ζε απηφλ θαη Τ ν νπδφο δηέγεξζεο, 

πξνζνκνίσζε Boolean ζπλαξηήζεηο: 

y1 y2 y1 AND y2 y1 OR y2 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 1 

   

Ζ γέλλεζε ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ κνληέισλ (artificial neuron models) 

πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε πξνζνκνίσζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

ηνπηθνχο θπηηαξηθνχο κεραληζκνχο έκβησλ φλησλ. 

 

Μαζεζηαθνί αιγφξηζκνη εγθαηληάδνπλ κηα εηδηθή ζρέζε κεηαμχ 

Ηαηξνβηνινγίαο θαη Μεραληθήο: Τα δίθηπα θαζνδεγνχληαη απφ λφκνπο ηεο Βηνινγίαο. 

Hebb (1949): Ζ ζπλαπηηθή ζπλδεζκνινγία δεχγνπο θπηηάξσλ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ 

νκνηφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ απφθξηζεο απηψλ. 

 

Rosenblatt
4
 (1957): Δηζαγσγή ηεο ζεκειηψδνπο κνλάδαο ηνπ δηθηχνπ: 

perceptron. Ηαηξνβηνινγία vs Μεραληθή: Κχηηαξν vs Perceptron. Γελ πξφθεηηαη γηα 

αληαγσληζηηθά πεδία αιιά γηα ζπλεξγαηηθά πεδία. Δμαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεηαη ε 

παξάιιειε πξφνδνο ηνπο.     

 
Δηθόλα 2 Αξρηηεθηνληθή Perceptron 

1.2 Βαζηθή Σπζηεκηθή Θεσξία 

Ζ κεραληζηηθή ιεηηνπξγία απαξηίδεηαη απφ ηηο 3 βαζηθέο δνκέο πνπ ηελ 

ζπγθξνηνχλ ζε ζχζηεκα (system). Με ηνλ φξν ζχζηεκα ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

κεραληζκψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη είηε ηαπηφρξνλα είηε ελ ζεηξά θαη είλαη απηνί πνπ 

ξπζκίδνπλ ην ζήκα εμφδνπ. Κάζε ζχζηεκα δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο κηθξφηεξα 

ζπζηήκαηα θ.ν.θ. κέρξη ηειηθά λα θαηαιήμνπκε ζηα κηθξφηεξα δπλαηά (spanning). 

                                                 
3 http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/modOverview.php?modGUI=212 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Rosenblatt 



Απηφ πνπ ε θχζε καο δίλεη απιφρεξα είλαη ε ζπκπεξηθνξά – έμνδνο (y) ελφο 

ππαξθηνχ ζπζηήκαηνο κε κεραληζκφ, έζησ f, θάζε θνξά πνπ δέρεηαη κηα είζνδν (x): 

y= f(x) 

 

Γηα ηελ εξκελεία ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα εξεζηζζεί κε αξθεηά θαη δηαθνξεηηθά ζήκαηα εηζφδνπ θαη γηα θάζε έλα απφ 

απηά λα θαηαγξαθεί ην ζήκα εμφδνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε κηα 

αλαπαξάζηαζε ε νπνία απνηειεί πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο, έζησ f*, θαη ηελ νπνία 

νλνκάδνπκε Μονηέλο. Πέξα απφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπαξηζηά, είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα ιάβνπλ ρψξα κε ηε κνξθή πεηξάκαηνο. Βέβαηα δελ εμάγεη ηελ 

αθξηβή ζπκπεξηθνξά γηαηί ηφηε ζα είρακε ην θαζαπηφ αξρηθφ ζχζηεκα, αιιά αλ κε ηη 

άιιν έλα θαιφ κνληέιν εμάγεη ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο. Τη ζεκαίλεη 

θαιφ κνληέιν θαη ηη φρη είλαη φξνο ακθηιεγφκελνο. Τν ζίγνπξν είλαη φηη έλα θαιφ 

κνληέιν πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη πην απιφ θαη λα δηαηεξεί ηα νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπαξηζηά. Πξέπεη λα επηηπγράλεη πηζηφηεηα 

θαη επειημία. Με ηνλ φξν πηζηφηεηα αλαθεξφκαζηε φηη νη πξνβιέςεηο πνπ επηηπγράλεη 

πξέπεη λα είλαη απνδεθηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα πνπ απηφ αλαπαξηζηά. Καη 

γηα απηφ απαηηείηαη θαιή απφδνζε θαη εξκελεία ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο. Τέινο κε 

ηνλ φξν επειημία ελλννχκε φηη πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζεί κε ηε ρξήζε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Σπλήζσο βέβαηα νη δχν απηνί φξνη είλαη αληηθξνπφκελνη φπσο 

επηζεκαίλεη ν Wilkie (1954): «Credibility and tractability are to some extent 

enemies». Γειαδή φζν πην αμηφπηζην είλαη έλα κνληέιν ηφζν αζζελέζηεξν 

πξνβιεπηηθφ κεραληζκφ δηαζέηεη θαη ε αμηνπηζηία ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ είλαη 

κηθξή. Απηφ ην βέιηηζηφ ζεκείν πνπ ζπλαληψληαη νη φξνη ηεο πηζηφηεηαο θαη 

επειημίαο είλαη απηφ πνπ ηειηθά εχζηνρα δηαηππψλεη ν Zahalak (1992): «The art of 

modeling consists of knowing what to put in and what to leave out».  

 

Κάζε ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο δνκέο. Τελ είζνδν x, ηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο h, θαη ηελ έμνδν y: x  h  y.  

Αλ ππνζέζνπκε φηη ην ζχζηεκα απηφ πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ελφο θαηλνκέλνπ ζην 

ρξφλν θαη νη παξαπάλσ παξάκεηξνη είλαη αηηηαηέο ζπλαξηήζεηο ζην πεδίν απηφ, 

δειαδή x(t) = y(t) = h(t)= 0, γηα θάζε t<0, ην ζήκα y(t) είλαη ε ζπλέιημε ηνπ ζήκαηνο 

x(t) κε ηελ ζπλάξηεζε απφθξηζεο h(t):             

Τελ αλαπαξάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο h ηελ έρνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο 

δέιηα – Dirac εηζφδνπ δ(t) (Papoulis, 1981): 

Πξάγκαηη ν εξεζηζκφο απηνχ κε είζνδν x(t) = δ(t) έρεη σο απνηέιεζκα ε απφθξηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηαθέξεηαη ζηελ έμνδφ ηνπ: y(t) = δ(t)*h(t)=h(t). 

Γηα ηε κειέηε ζπζηεκάησλ φπσο ην παξαπάλσ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζεο 

κεηαζρεκαηηζκφο Laplace ν νπνίνο απνηειεί κηα ηερληθή κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζπλαξηήζεσλ εθθξαζκέλεο ζην ρξφλν ή ζην ρψξν ζε ηζνδχλακεο απηψλ ζην πεδίν 

ησλ κηγαδηθψλ ζπρλνηήησλ. Κίλεηξν γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πεδίνπ 

αλαθνξάο απνηειεί ε δπζθνιία πνπ εκθαλίδεη ν ρεηξηζκφο ηεο πξάμεο ηεο ζπλέιημεο 

ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. 

Αλ t>0, ηφηε ν κεηαζρεκαηηζκφο Laplace ηεο ζπλάξηεζεο απφθξηζεο h(t), είλαη ε 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο L{h(t)} =H(s) φπνπ s είλαη ε κηγαδηθή κεηαβιεηή θαη νξίδεηαη 

σο εμήο: s=ζ+jσ, φπνπ ζ θαη σ (rad/s) είλαη πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη j
2
=-1.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απηή ε πξάμε ηεο ζπλέιημεο ζην ρξφλν γίλεηαη 

πνιιαπιαζηαζκφο ζην πεδίν κηγαδηθψλ εθζεηψλ: 

L{y(t)} = L{x(t)}  L{h(t)}                    Y(s) = X(s) H(s)  



φπνπ θαζίζηαηαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο H(s) = Y(s)/X(s) 

θαη κε αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Laplace (L
-1

) ηε ζπλάξηεζε απφθξηζεο h(t) = L
-

1
{H(s)} .   

 

1.3  Η βάζε ελόο Υπνινγηζηηθνύ εγθεθάινπ: δπλακηθά 

ελέξγεηαο θαη ρξνληζκόο απηώλ 

Ο εξεζηζκφο ηνπ άγλσζηνπ κεραληζκνχ (Black Box) κε δηαθνξεηηθέο 

εηζφδνπο θαη ε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαδηθαζία πνπ θαηαηάζζεηαη ζην 

πξψην επίπεδν κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Με ηε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 

πνπ πξνζθέξεηαη πιήζνο απφ πξνβιέςεηο θαη κηθξνχ θφζηνπο πεηξάκαηα. Απηφ πνπ 

απνηειεί φκσο ηελ επηζπκεηή γλψζε είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο λεπξσληθήο βάζεο ηεο 

πεξηνρήο πνπ ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ λεπξσληθή θαισδίσζε θάλεη ηνλ εγθέθαιν 

φισλ ησλ έκβησλ φλησλ λα ππνινγίδεη θαη λα απνηειεί ζεκείν δσήο.  

 

Οη Υπνινγηζηηθέο Νεπξνεπηζηήκεο είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ λεπξσληθψλ ζεκάησλ αλαπαξηζηψληαο ην λεπξηθφ ζχζηεκα κε 

δηαθνξεηηθέο δνκηθέο θιίκαθεο, απφ ηα απιά δηαγξακκαηηθά (καχξα) θνπηηά ζηα 

νπνία έγηλε ιφγνο πξηλ ζηα πην ζχλζεηα κνληέια κε ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Απφ 

ην ζπλνιηθφ κεραληζκφ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ-λεπξψλσλ ζην 

δίθηπν, πνηα ε ζπκκεηνρή ζην κεραληζκφ απηφ θαη πσο ε ζπλδεζκνινγία ηνπο 

απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ θάλεη ην δίθηπν λα δνπιεχεη ζσζηά. Να εμάγεηαη 

ε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη αηηίεο. Τέινο, ε ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ (Aho, 1974) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λεπξσληθνχ κνληέινπ 

θαη κεηέπεηηα εθαξκνγή απηνχ ζπκπιεξψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο θιαζζηθέο Νεπξνεπηζηήκεο.  

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο γλψζεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ έκβησλ φλησλ, νη ζεσξίεο 

θαη ππνζέζεηο πνπ πθίζηαληαη θαη αθφκε ειέγρνληαη, βαζίδνληαη ζην δπλακηθφ 

ελέξγεηαο πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν πεξί επηθνηλσλίαο κεηαμχ δπν λεπξψλσλ. 

Σεκαζία έρεη ε χπαξμή ηνπ θαη φρη ην ζρήκα ή ην κέγεζφο ηνπ θαη αλαπαξίζηαηαη κε 

ηε κνξθή δέιηα-Dirak δ(t) ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη spike. Ο ρξνληζκφο ησλ 

δπλακηθψλ ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε δηεξγαζία. Τα spikes είλαη κηα αθνινπζία 

ζπκβάλησλ κε ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ απηψλ. Ζ ζπλήζεο εθηίκεζε είλαη ην 

κεζνδηάζηεκα ε αληηζηξνθή ηνπ νπνίνπ είλαη ε κέζε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο ζε 

κνλάδεο spikes/s. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζηηγκηαία ζπρλφηεηα (rate frequency) πνπ 

εξκελεχεη ηελ ππθλφηεηα ησλ spikes ζρεηίδεηαη θαη άξα θσδηθνπνηεί (rate coding) ηελ 

αληίζηνηρε δηεξγαζία. Έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα πνπ απνηππψλεη ηε δπλαηή ζρέζε 

εθθφξηηζεο ελφο λεπξψλα ππεξελδηάκεζνπ ππξήλα ηνπ Cajal θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο 

ησλ καηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξνπνίεζε απηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρνπκε απφηνκεο κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο. Ζ 

ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή θαη απνηππψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

καηηψλ, δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο δε ζε ζρέζε πάληα κε ηε ζέζε απηψλ.  

 

Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή ππνινγηζκνχ ηεο rate frequency είλαη ε εμήο: 

Γηακεξίδνπκε ην παξάζπξν ηνπ ρξφλνπ θαη ζε θάζε δηακέξηζε απηνχ ε rate frequency 

είλαη ην πιήζνο ησλ spikes δηαηξεκέλν κε ην ρξνληθφ παξάζπξν. Σπλήζσο 

θαηαγξάθνπκε απφ ηνλ ίδην λεπξψλα πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξέο θαηφπηλ δηέγεξζεο 

κε ην ίδην εξέζηζκα θαη κεηξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ spikes ζηε ρξνληθή δηακέξηζε απηφο 

δηαηξείηαη δηαδνρηθά κε ηνλ αξηζκφ επαλαιεςηκφηεηαο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηέινο 



δηαηξείηαη κε ην ρξνληθφ παξάζπξν. Όκσο έρεη απνδεηρηεί φηη ε κέζνδνο απηή δελ 

ζπιιακβάλεη ηηο απφηνκεο αιιαγέο ηεο ζπρλφηεηαο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή 

ελδέρεηαη λα εκθαληζζεί, ε rate frequency ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ θηλεηνχ 

κέζνπ. Γηα θάζε κέζνδν ην παξάζπξν επηιέγεηαη απφ ηνλ αλαιπηή ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν θαηαγξαθήο θαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην ίδην ην πείξακα. Γηα 

παξάδεηγκα κειεηψληαο ηε δξάζε ησλ απαγσγψλ λεπξψλσλ φηαλ ηα κάηηα είλαη 

πξνζεισκέλα ζε αθίλεην ζηφρν γηα πεξηζζφηεξν απφ 1s κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ρξνληθφ παξάζπξν ηάμεο κεγέζνπο 100ms ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

εμεξεχλεζεο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κε ηαρχηαηεο νθζαικηθέο θηλήζεηο φπνπ εθφζνλ 

έρνπλ παξαηεξεζεί βξαρείαο δξάζεο θαηλφκελα ζε ιηγφηεξν απφ 100ms θαη άξα 

απαηηείηαη ρξνληθφ παξάζπξν ηάμεο 10ms. Τέινο ν ππνινγηζκφο ηνπ rate frequency 

δηαδέρεηαη κηα εθ ησλ κεζφδσλ εμνκάιπλζεο (ζπλήζσο πνιπσλπκηθή ή εθζεηηθή).   

 

Σπλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην δπλακηθφ ελέξγεηαο καο 

ελδηαθέξεη σο ρξνληθφ ζπκβάλ – spike, νη λεπξψλεο επηθνηλσλνχλ κε spikes θαη ε 

ζπρλφηεηα απηψλ ζρεηίδεηαη κε δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ε ζσζηή κεηαθνξά 

πξνο ηα έμσ (ππνινγηζκφο) ηεο ζπρλφηεηαο είλαη βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εξκελεία.  



 

2 Θεσξία Γξάθσλ 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Σηα καζεκαηηθά θαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ  ε ζεσξία ησλ γξάθσλ 

θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ησλ γξαθεκάησλ. Δηδηθφηεξα, γξάθεκα 

είλαη  έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα ηα νπνία θαινχληαη ζεκεία (ή θνξπθέο ή θφκβνη) 

θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε γξακκέο (ή αθκέο ή πιεπξέο ). Σε έλα απιφ γξάθεκα 

ην νπνίν είλαη ζπλήζσο κε θαηεπζπλφκελν κηα γξακκή απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β 

είλαη αθξηβψο ην ίδην κε κηα γξακκή απφ ην ζεκείν Β ζην ζεκείν Α. Σε έλα 

δηεπζπλφκελν γξάθεκα ππάξρεη δηαθνξά, ε θαηεχζπλζε θαζνξίδεηαη κε βέιε θαη νη 

αθκέο πιένλ είλαη θαηεπζπλφκελεο. 

 

Ζ θαζαξφηεηα ηεο δνκήο ησλ γξάθσλ, επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε θαη απφδεημε 

ελφο πινχηνπ ηδηνηήησλ νη νπνίεο, κέζα απφ ηε κνληεινπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ κε γξάθνπο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζή ηνπο. Κάπνηα 

ζηνηρεία ελφο πξνβιήκαηνο ζπκβνιίδνληαη κε θνξπθέο θαη ε χπαξμε κηαο πιεπξάο 

κεηαμχ δπν θνξπθψλ ζπκβνιίδεη ηελ χπαξμε κηαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηνηρείσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη θφκβνη κπνξεί λα ζπκβνιίδνπλ ρψξεο θαη κηα 

πιεπξά κεηαμχ δπν ρσξψλ φηη απηέο βξίζθνληαη ζε θάπνηα ζρέζε, π.ρ. φηη 

ζπλνξεχνπλ. Ζ δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο γξάθνπο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία ελδηαθέξνληνο 

ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. 

2.2 Οξηζκνί 

 

Γπάθημα νλνκάδνπκε έλα δεχγνο πεπεξαζκέλσλ ζπλφισλ G = (V,E), φπνπ 

ην κελ ζχλνιν V πεξηέρεη ηηο «θνξπθέο» ή «θφκβνπο»  ηνπ G , ην δε Δ ηηο «αθκέο» ή 

«πιεπξέο» ή «ηφμα» ηνπ. 

 

 

 
 

Σρήκα 1.1 

Σην ζρήκα 1.1 αλαπαξίζηαηαη έλα γξάθεκα κε 6 θνξπθέο θαη 7 αθκέο. 

 

 Δίλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη ηζφηηκνο ν ξφινο δχν πξνζθείκελσλ θνξπθψλ ζηε 

ζρέζε πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηελ πιεπξά πνπ ηηο ζπλδέεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί νη 

θνξπθέο λα ζπκβνιίδνπλ αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη ε πιεπξά ei,j λα ζπκβνιίδεη ην 



γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε ηεο Vi πξέπεη λα πξνεγεζεί απηήο ηεο Vj, επεηδή ε Vj 

ρξεηάδεηαη δεδνκέλα πνπ εμάγεη ε Vi. Τφηε ππάξρεη κελ ε ei,j ε νπνία αλήθεη ζην 

ζχλνιν ησλ πιεπξψλ φρη φκσο  θαη ε ej,i . Σηελ πεξίπησζε απηή ιέκε φηη ε ei,j έρεη 

θνξά απφ i πξνο j ,φηη κπνξνχκε λα πάκε απφ ηελ Vi ζηελ Vj θαη φηη ην G είλαη 

διεςθςνόμενο γξάθεκα ή διγπάθημα (Σσήμα 1.2 ). 

                                             

 
 

Σρήκα 1.2 

 

Όηαλ ην G είλαη κε δηεπζπλφκελν, θαιείηαη ζςνεκηικό αλ γηα νπνηεζδήπνηε 

δπν θνξπθέο ηνπ, ππάξρεη δηαδξνκή πνπ ηηο ελψλεη.   

 

Γηα δηγξαθήκαηα ππάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπλεθηηθφηεηαο. Όηαλ ππάξρεη 

δηαδξνκή είηε πξνο ηε κηα είηε πξνο ηε άιιε θνξπθή (γηα νπνηνδήπνηε δεχγνο 

θνξπθψλ) ην G  ιέγεηαη μονομεπώρ ζςνεκηικό. Δάλ φκσο ππάξρεη δηαδξνκή θαη 

πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο ιέγεηαη ιζσςπά ζςνεκηικό. Τν δηγξάθεκα ιέγεηαη 

αζθενώρ ζςνεκηικό ή απιά ζπλεθηηθφ αλ γηα θάζε δεχγνο θνξπθψλ ππάξρεη κηα 

ημιδιαδπομή κεηαμχ ηνπο.    

 

Τν πιήζνο ησλ πιεπξψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Vi κε άιιεο θνξπθέο (πνπ 

ζπληξέρνπλ ζηελ Vi) είλαη ν βαθμόρ ηεο Vi. Αλ έρνπκε έλα δηγξάθεκα ηφηε 

δηαθξίλνπκε  θαη βαζκφ εηζφδνπ θαη βαζκφ εμφδνπ. Δχθνια κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ζε δηεπζπλφκελν γξάθεκα ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ εηζφδνπ γηα 

φιεο ηηο θνξπθέο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ εμφδνπ θαη κε ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ πιεπξψλ ηνπ γξαθήκαηνο. Αλ φιεο νη θνξπθέο έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ β 

ηφηε ην γξάθεκα θαιείηαη β-κανονικό. 

 

Δάλ ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία θνξπθή κηαο δηαδξνκήο ζπκπίπηνπλ θαη 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαθνξεηηθέο θνξπθέο ηφηε ε δηαδξνκή νλνκάδεηαη 

κύκλορ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θχθινο ζρεκαηίδεηαη απφ δηεπζπλφκελεο πιεπξέο 

θαιείηαη κύκλυμα. Μηα δηαδξνκή νλνκάδεηαη απλή φηαλ φιεο νη θνξπθέο ηεο είλαη 

δηαθνξεηηθέο, εθηφο ίζσο απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία νη νπνίεο κπνξεί λα 

ζπκπίπηνπλ. Απλό κύκλο ή απλό κύκλυμα έρνπκε φηαλ ν θχθινο ή ην θχθισκα σο 

δηαδξνκή είλαη απιή. Ο θχθινο εθείλνο  πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο θνξπθέο απφ κηα κφλν 

θνξά θαιείηαη κύκλορ ή κύκλυμα ηνπ Euler ή γύπορ  Euler. 

 

Μηα απιή δηαδξνκή πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο θνξπθέο θαη κφλν κηα θνξά 

θαιείηαη δηαδξνκή ή θχθινο Hamilton.   

Μήκορ κηαο δηαδξνκήο θαιείηαη ην πιήζνο ησλ πιεπξψλ ηεο. Απφζηαζε κεηαμχ δπν 

θνξπθψλ είλαη ην ειάρηζην κήθνο κεηαμχ ησλ δηαδξνκψλ πνπ ηηο ζπλδένπλ. 

Διάμεηπορ ελφο γξαθήκαηνο είλαη ε κέγηζηε απφζηαζε γηα φια ηα δπλαηά δεχγε 

θνξπθψλ.      

 



Γξαθήκαηα κε βάξε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ πξνβιεκάησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ εάλ έλαο γξάθνο αλαπαξηζηά έλα νδηθφ 

δίθηπν, ηα βάξε απνηεινχλ ηα κήθε ησλ δξφκσλ. Σε πνιιέο εθαξκνγέο ρξεηάδεηαη λα 

αληηζηνηρήζνπκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζηηο πιεπξέο ή αθφκα θαη θνξπθέο ελφο 

γξαθήκαηνο. Σπρλά, αληηζηνηρνχκε αξηζκνχο πνπ ππνδειψλνπλ θάπνην θφζηνο. Τφηε 

ην γξάθεκα θαιείηαη θαη δίθηπν, νπφηε ζπλεζίδνληαη  θαη νη φξνη κόμβορ, γηα ηηο 

θνξπθέο θαη ηόξο γηα ηηο πιεπξέο. Τα δίθηπα έρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζηα 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο ησλ γξάθσλ. 

2.3 Ιζηνξηθά  

 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζηε καζεκαηηθή δνκή ησλ γξάθσλ έγηλε απφ ηνλ Διβεηφ 

καζεκαηηθφ Leonard Euler ην 1736 φηαλ ρξεζηκνπνίεζε ηε δνκή απηή γηα λα 

κνληεινπνηήζεη θαη λα επηιχζεη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. 

Τν 1847 ν Γεξκαλφο θπζηθφο Gustav Kirchoff ρξεζηκνπνίεζε ην κνληέιν ησλ 

γξάθσλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ απνηειείηαη απφ δηπνιηθά 

ζηνηρεία: σκηθέο αληηζηάζεηο, επαγσγηθά ζηνηρεία, ρσξεηηθά ζηνηρεία θαη πεγέο 

ηάζεο .  

Τν 1852 ν Francis Guthrie έζεζε ην εμήο πξφβιεκα: πσο είλαη δπλαηφλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 4 ρξψκαηα,  λα ρξσκαηίζεηο έλαλ πνιηηηθφ ράξηε θξαηψλ έηζη 

ψζηε δπν γεηηνληθέο ρψξεο λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα.      

Γχξσ ζην  1857 ν Cayley κειέηεζε ην πξφβιεκα ηεο απαξίζκεζεο φισλ ησλ 

δπλαηψλ θνξεζκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ (παξαθίλεο), σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηφκσλ άλζξαθα.      

2.4 Αλαπαξάζηαζε Γξαθεκάησλ 

 

Δθηφο απφ ηελ πξνθαλή γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε γηα λα εθθξάζνπκε 

ζαθέζηεξα ηνπο ζρεηηθνχο αιγνξίζκνπο θαη γηα λα πινπνηεζνχλ νη αιγφξηζκνη ζηνλ 

ππνινγηζηή ρξεηαδφκαζηε θαη άιιεο αλαπαξαζηάζεηο. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα 

λα απνζεθεπηεί έλαο γξάθνο ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε 

κνξθή ηνπ εθάζηνηε γξάθνπ θαη αιγφξηζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Θεσξεηηθά ππάξρνπλ δπν επηινγέο:  

 απνζήθεπζε ζε ιίζηα 

 απνζήθεπζε ζε πίλαθα 

 

Όκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν επηθέξεη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ ιίζηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα αξαηά γξαθήκαηα 

ηα νπνία απαηηνχλ κηθξφηεξε κλήκε. Ο πίλαθαο παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε φκσο 

δεζκεχεη αξθεηφ ρψξν κλήκεο εάλ ν γξάθνο είλαη κεγάινο.  

Γνκή ιίζηαο  

Incidence list: Οη πιεπξέο ηνπ γξάθνπ αλαπαξίζηαληαη απφ έλα πίλαθα ν νπνίνο 

πεξηέρεη δεχγε θνξπθψλ (απιά ή θαηεπζπλφκελα) θαη πξναηξεηηθά ην βάξνο ησλ 

πιεπξψλ θαη άιια δεδνκέλα. 

Adjacency list: Δδψ γηα θάζε θνξπθή ππάξρεη κηα ιίζηα ε νπνία πεξηέρεη ηηο θνξπθέο 

κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη. Με απηήλ ηελ δνκή είλαη εχθνιν λα βξεζνχλ νη γεηηνληθέο 

θνξπθέο κηαο νπνηαζδήπνηε θνξπθήο. Αθνινπζεί ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε: 

                                              



 
Σρήκα 1.3 

 

Τν γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 1.3 

αλαπαξίζηαηαη σο εμήο: 

 ζπλδέεηαη κε b,c 

b ζπλδέεηαη κε a,c 

c ζπλδέεηαη κε a,b 

 

                                                         Πίλαθαο 1.1 

Δομή πίνακα 

    

Incidence matrix: Τν γξάθεκα αλαπαξίζηαηαη κε έλαλ πίλαθα πνπ  πεξηέρεη άζζνπο 

θαη κεδεληθά θαη δείρλεη ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο θνξπθέο (1-εάλ ζπλδένληαη, 0-

εάλ δελ ζπλδένληαη).  

 

Adjacency matrix: Σε απηή ηελ αλαπαξάζηαζε ην γξάθεκα G απνζεθεχεηαη ζε έλα [n 

x n] πίλαθα φπνπ θάζε γξακκή θαη ζηήιε αληηζηνηρεί ζε κηα θνξπθή ηνπ G. Έζησ ην 

Μi,j ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Μ. Δαλ νη θνξπθέο i,j ζπλδένληαη κε θάπνηα αθκή ηνπ 

γξάθνπ G ηφηε ην Μi,j είλαη ίζν κε 1, εάλ φκσο δελ ππάξρεη ζχλδεζε είλαη ίζν κε 0. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε εχξεζε ππνγξάθσλ. Σηελ πεξίπησζε 

φπνπ ην G είλαη έλα δίθηπν, δεκηνπξγείηαη θαη έλαο επηπιένλ πίλαθαο ζηνλ νπνίν 

απνζεθεχνληαη αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεπξέο. 

Labeled graph Adjacency matrix 

 
 

                                                          

Πίλαθαο 1.2 

 

Admittance matrix ή Kirchoff matrix ή Laplacian matrix: 

 

Ο Laplacian ελφο γξαθήκαηνο G νξίδεηαη σο εμήο: 

 

                                      L: = D − A  

http://en.wikipedia.org/wiki/Labeled_graph


φπνπ D (Degree matrix) είλαη έλαο δηαγψληνο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηέρεη πιεξνθνξία 

γηα ηνλ βαζκφ ησλ θνξπθψλ ηνπ G θαη ν A είλαη ν πίλαθαο γεηηνληθφηεηαο (adjacency 

matrix) ηνπ G. 

Δηδηθφηεξα, δνζέληνο ελφο γξάθνπ G κε  n θνξπθέο, έρνπκε:  

                                 

Όπνπ, 

 
Σηελ  πεξίπησζε ησλ δηεπζπλφκελσλ γξαθεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ν βαζκφο 

εηζφδνπ είηε ν βαζκφο εμφδνπ, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 

παξαηίζεηαη ην παξάδεηγκα ελφο Degree matrix.  

Vertex labeled graph Degree matrix 

 

 

 

Πίλαθαο 1.3 

 

Distance matrix: Σηα καζεκαηηθά ν πίλαθαο απνζηάζεσλ είλαη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηηο απνζηάζεηο γηα θάζε δεχγνο ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο είλαη έλαο ζπκκεηξηθφο 

NxN πίλαθαο ν νπνίνο πεξηέρεη κε αξλεηηθά πξαγκαηηθά ζηνηρεία . Ο πίλαθαο απηφο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ πίλαθα γεηηνληθφηεηαο ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά κφλν ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θνξπθψλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζην θφζηνο 

απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ. 

2.5 Σρεδηαζκόο γξαθεκάησλ 

Ο ζρεδηαζκφο γξαθεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο φπσο ηελ ζρεδίαζε 

ζπζηεκάησλ VLSI, δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ ραξηνγξάθεζεο. 

Τα γξαθήκαηα ζπλήζσο αλαπαξίζηαληαη εηθνληθά ρξεζηκνπνηψληαο θχθινπο γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ θφκβσλ (ή θνξπθψλ) θαη γξακκέο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ αθκψλ (ή 

πιεπξψλ). Τα βέιε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλδέζεσλ ζε έλα 

δηεπζπλφκελν γξάθεκα. 

 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο ζηξαηεγηθέο ζρεδίαζεο γξαθεκάησλ: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertex_labeled_graph


 force-based  

 spectral  

 orthogonal  

 symmetric  

 tree  

 hierarchical 

  

2.6 Θεσξώληαο ηα Λεπξσληθά Γίθηπα ζαλ θαηεπζπλόκελνπο γξάθνπο5 

 
Έλαο γξάθνο ξνήο ζεκάησλ, είλαη έλα δίθηπν κε θαηεπζπλφκελα θιαδηά, πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπο «θφκβνπο». Έλαο ηππηθφο θφκβνο j 

ζρεηίδεηαη κε έλα ζήκα θφκβνπ xj.  

 

Παξνπζηάδνληαη 3 βαζηθνί θαλφλεο:  
 ΚΑΝΟΝΑΣ 1. Έλα ζήκα ξέεη θαηά κήθνο ηεο ζύλδεζεο κόλν ζηελ θαηεύζπλζε 

πνπ νξίδεηαη από ην βέινο. 

Υπάξρνπλ 2 ηχπνη ζχλδεζεο: 
1. Σςναπηικέρ ζςνδέζειρ, όπνπ ην ζήκα xj πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην βάξνο wθj 

γηα λα παξάγεη ην ζήκα yθ.  

2. Σςνδέζειρ ενεπγοποίηζηρ, πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπλάξηεζε θ( . ), πνπ δελ 

είλαη γξακκηθή. 

 

 ΚΑΝΟΝΑΣ 2. Τν ζήκα θφκβνπ, ηζνχηαη κε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ θφκβν. 
 

 ΚΑΝΟΝΑΣ 3. Σν ζήκα ζε έλαλ θόκβν κεηαβηβάδεηαη ζε θάζε εμεξρόκελε 

ζύλδεζε πνπ μεθηλά από απηόλ, κε ηελ κεηαβίβαζε λα είλαη αλεμάξηεηε από ηηο 

ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο ησλ εμεξρόκελσλ ζπλδέζεσλ.  

Γηα έλα λεπξσληθφ δίθηπν ηζρχνπλ νη παξαθάησ καζεκαηηθνί νξηζκνί: 

Έλα λεσρωληθό δίθησο είλαη έλας θαηεσζσλόκελος γράθος, ποσ αποηειείηαη από 

θόκβοσς κε ζσλαπηηθές δηαζσλδέζεης θαη ζσλδέζεης ελεργοποίεζες θαη 

ταραθηερίδοληαη από ηης αθόιοσζες ηδηόηεηες : 

 Θάζε λεπξώλαο, παξηζηάλεηαη από έλα ζύλνιν γξακκηθώλ ζπλαπηηθώλ 

ζπλδέζεσλ, έλα εμσηεξηθά εθαξκνδόκελν θαηώθιη θαη κηα κε-γξακκηθή 

ζύλδεζε ελεξγνπνίεζεο. Σν θαηώθιη παξηζηάλεηαη από ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο 

κε ζήκα εηζόδνπ ζηαζεξήο ηηκήο -1. 

 

 Οη ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο ελόο λεπξώλα δπγίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζήκαηα 

εηζόδνπ. 

 

 Σν άζξνηζκα ησλ βαξώλ ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ θαζνξίδεη ην ζπλνιηθό 

εζσηεξηθό επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξώλα πνπ δεηείηαη. 

 

                                                 
5 http://prlab.ceid.upatras.gr/courses/simeiwseis/PEZ_ND.GA/odl_nnga_2.pdf 



 Ζ ζύλδεζε ελεξγνπνίεζεο ζπλζιίβεη (πεξηνξίδεη) ην εζσηεξηθό επίπεδν 

ελεξγνπνίεζεο, γηα ηελ παξαγσγή ηεο εμόδνπ πνπ παξηζηάλεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ λεπξώλα. 

 

Υπάξρνπλ φκσο θαη κεξηθψο νινθιεξσκέλνη θαηεπζπλφκελνη γξάθνη πνπ είλαη 

γλσζηνί ζαλ «αξρηηεθηνληθνί γξάθνη». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηφζν ζηνπο 

θαηεπζπλφκελνπο φζν θαη ηνπο αξρηηεθηνληθνχο γξάθνπο, νη θφκβνη πνπ 

παξηζηάλνληαη κε ηεηξάγσλν, δελ πξαγκαηνπνηνχλ θακία ιεηηνπξγία. 

Φξεζηκνπνηνχληαη απιψο γηα ην πέξαζκα ησλ εηζφδσλ ζην δίθηπν. 



 

3 Τν Νεπξηθό Σύζηεκα 

3.1 Βαζηθή Γνκή 

 

Τν Νεπξηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηνλ ξπζκηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ κεραληζκφ ν 

νπνίνο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ. 

Παξάιιεια απνηειεί ηελ έδξα ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη επηπιένλ κέζσ ησλ 

αηζζεηήξησλ νξγάλσλ (κάηη, απηί, δέξκα, γιψζζα, κχηε) ζπκβάιιεη ζηελ αληίιεςε 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ άλζξσπν. Τν Νεπξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ 

εγθέθαιν, ην λσηηαίν κπειφ θαη ηα πεξηθεξηθά λεχξα. Σπγθξνηείηαη απφ λεπξηθά 

θχηηαξα (ηνπο λεπξψλεο) θαη απφ ππνζηεξηθηηθά θχηηαξα, ηα γινηαθά θχηηαξα.  

 
Δηθόλα 3 Απεηθόληζε ηνπ αλζξώπηλνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνλ 

εγθέθαιν θαη ην λσηηαίν κπειό. 

Υπάξρνπλ ηξία θχξηα είδε λεπξψλσλ. Οη αηζζεηηθνί λεπξψλεο, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ππνδνρείο εμεηδηθεπκέλνπο λα αληρλεχνπλ θαη λα απαληνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

ππνδνρείο πνπ είλαη επαίζζεηνη ζε κεηαβνιέο ηνπ θσηφο, ηνπ ήρνπ, ζε κεραληθά θαη 

ρεκηθά εξεζίζκαηα ππεξεηνχλ ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο αθήο, ηεο 

φζθξεζεο θαη ηεο γεχζεο. Όηαλ κεραληθά, ζεξκηθά ή ρεκηθά εξεζίζκαηα ζην δέξκα 

ππεξβνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ηνπ 

ηζηνχ, γεγνλφο πνπ ελεξγνπνηεί κηα εηδηθή θαηεγνξία ππνδνρέσλ, ηνπο 

αιγνυπνδνρείο. Οη Κηλεηηθνί λεπξψλεο, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κπψλ, εκπιέθνληαη ζε φια ηα είδε ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

νκηιίαο. Αλάκεζα ζηνπο αηζζεηηθνχο θαη ηνπο θηλεηηθνχο λεπξψλεο παξεκβάιινληαη 

ελδνλεπξψλεο. Τα θχηηαξα απηά απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θπηηάξσλ ζηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν. Οη ελδνλεπξψλεο δηακεζνιαβνχλ απιά αληαλαθιαζηηθά αιιά 



ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Τα γινηαθά θχηηαξα, πνπ 

γηα θαηξφ ζεσξείην φηη είραλ θαζαξά ππνζηεξηθηηθά ξφιν πξνο ηνπο λεπξψλεο, 

ζήκεξα έρεη απνδεηρηεί φηη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ελήιηθνπ εγθεθάινπ. Δλψ είλαη πεξηζζφηεξα ζε 

αξηζκφ, δελ κεηαδίδνπλ ηελ πιεξνθνξία κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηε κεηαδίδνπλ νη 

λεπξψλεο.  

 

Ζ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ λεπξψλσλ ζπλίζηαηαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα θαη ζε 

δχν πξφζζεηα ηκήκαηα, πνπ νλνκάδνληαη «απνθπάδεο». Έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα 

είλαη νη άμνλεο. Κχξηα ιεηηνπξγία ησλ αμφλσλ είλαη ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απφ ηνλ έλαλ λεπξψλα ζηνπο άιινπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη. Τν άιιν ηκήκα είλαη 

νη δελδξίηεο ησλ νπνίσλ ε θχξηα ιεηηνπξγία είλαη ε πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηνπο άμνλεο άιισλ λεπξψλσλ. Τφζν νη άμνλεο φζν θαη νη δελδξίηεο 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ εηδηθψλ ζεκείσλ επαθήο, πνπ νλνκάδνληαη ζπλάςεηο. 

Οη λεπξψλεο νξγαλψλνληαη ζε πνιχπινθεο αιπζίδεο θαη δίθηπα, πνπ απνηεινχλ ηηο 

νδνχο κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

 

Ο εγθέθαινο θαη ν λσηηαίνο κπειφο ζπλδένληαη κε αηζζεηηθνχο ππνδνρείο θαη 

κπο κέζσ κεγάινπ κήθνπο αμφλσλ πνπ απνηεινχλ ηα πεξηθεξηθά λεχξα. Ο λσηηαίνο 

κπειφο έρεη δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: απνηειεί ηφζν ηελ ζέζε ησλ απιψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ, φπσο είλαη ην αληαλαθιαζηηθφ εθηίλαμεο ηνπ γφλαηνο θαη ε ηαρεία 

απφζπξζε ελφο κέινπο ηνπ ζψκαηνο κεηά απφ επαθή κε θαπηφ αληηθείκελν ή κεηά 

απφ ηζίκπεκα κε θαξθίηζα, φζν θαη ησλ πην πνιχπινθσλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη 

ζρεκαηίδεη κηα νδφ ηαρείαο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην ζψκα πξνο ζηνλ 

εγθέθαιν θαη ην αληίζηξνθν. 

 

Απηέο νη βαζηθέο δνκέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ίδηεο ζε φια ηα 

ζπνλδπισηά. Τν γλψξηζκα πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, είλαη ην 

κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ελδνλεπξψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ είδνπο, γεγνλφο πνπ παξέρεη ζηνλ 

άλζξσπν ακέηξεηεο επηινγέο αληίδξαζεο ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3.2 Αλαηνκία ηνπ Δγθεθάινπ       

 

Ο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ηα εγθεθαιηθά 

εκηζθαίξηα. 

 

Τν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο δηαηξείηαη ζηνλ νπίζζην εγθέθαιν, ζην κεζεγθέθαιν 

θαη ζε έλα «ελδηάκεζν εγθέθαιν», ην δηεγθέθαιν. Πεξηέρεη δίθηπα λεπξψλσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ θέληξα ειέγρνπ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε αλαπλνή θαη ε αξηεξηαθή 

πίεζε. Απφ ηελ νξνθή ηνπ νπίζζηνπ εγθεθάινπ αλαθχεηαη ε παξεγθεθαιίδα, ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ.  

 

Ο κεζεγθέθαινο πεξηέρεη νκάδεο λεπξψλσλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη 

φηη ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ρεκηθνχ κεηαβηβαζηή, αιιά φιεο 

πξνβάιινπλ ζηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Πηζηεχεηαη φηη απηνί νη λεπξψλεο κπνξνχλ 

λα ξπζκίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα λεπξψλσλ ζηα αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ξπζκίδνπλ ιεηηνπξγίεο φπσο ν χπλνο, ε πξνζνρή θαη ε αληακνηβή.    

 

 



 

Δηθόλα 4 Όςεηο ηνπ εγθεθάινπ 

Ο δηεγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη ζάιακνο θαη ππνζάιακνο. Ο ζάιακνο κεηαθέξεη ψζεηο απφ φια ηα 

αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ν νπνίνο αθνινχζσο ζηέιλεη 

κελχκαηα πίζσ ζην ζάιακν. Απηή ε πξφζζην, νπίζζηα άπνςε ηεο ζπλδεζκνινγίαο 

ηνπ εγθεθάινπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, ε πιεξνθνξία δε κεηαθέξεηαη κφλν 

πξνο κηα θαηεχζπλζε. Ο ππνζάιακνο ειέγρεη ιεηηνπξγίεο φπσο ε ιήςε ηξνθήο θαη ε 

πφζε πγξψλ. Δπίζεο ειέγρεη ηελ απειεπζέξσζε νξκνλψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

γελεηήζηεο ιεηηνπξγίεο. 

 

Τα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα απνηεινχληαη απφ έλαλ ππξήλα, ηα βαζηθά γάγγιηα 

θαη έλα εθηεηακέλν αιιά ιεπηφ πεξίβιεκα λεπξψλσλ, πνπ ζπληζηά ηε θαηά νπζία ηνπ 

εγθεθαιηθνχ θινηνχ. Τα βαζηθά γάγγιηα δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ. Πηεζκέλνο κέζα ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ηνπ 

θξαλίνπ, ν εγθεθαιηθφο θινηφο δηακνξθψλεηαη απφ πηπρέο πνπ ειίζζνληαη πξνο ηα 

κέζα θαη πξνο ηα έμσ, δηεπξχλνληαο έηζη θαηά πνιχ ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο. 

Ο θινηφο είλαη ε πην αλεπηπγκέλε δνκή ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ. Γηαηξείηαη ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθξηηψλ πεξηνρψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη αλάινγα 

κε ηηο ζηηβάδεο θαη ηηο ζπλδέζεηο ηεο. Οη ιεηηνπξγίεο πνιιψλ εμ απηψλ ησλ πεξηνρψλ 



είλαη γλσζηέο, φπσο νη νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη νζθξεηηθέο πεξηνρέο, νη αηζζεηηθέο 

πεξηνρέο πνπ δέρνληαη πιεξνθνξίεο απφ ην δέξκα θαη δηάθνξεο θηλεηηθέο πεξηνρέο. 

 

 Οη νδνί απφ ηνπο αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο πξνο ηνλ θινηφ θαη απφ ηνλ 

θινηφ πξνο ηνπο κπο δηαζηαπξψλνληαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ άιιε. Έηζη, νη 

θηλήζεηο ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο ειέγρνληαη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

θινηνχ (θαη αληίζηξνθα). Οκνίσο, ην αξηζηεξφ κηζφ ηνπ ζψκαηνο ζηέιλεη αηζζεηηθά 

ζήκαηα ζην δεμί εκηζθαίξην έηζη ψζηε, γηα παξάδεηγκα, ήρνη απφ ην αξηζηεξφ απηί 

θηάλνπλ θπξίσο ζην δεμηφ θινηφ. Ωζηφζν, ηα δπν κηζά ηνπ εγθεθάινπ δελ δνπιεχνπλ 

απνκνλσκέλα ην έλα απφ ην άιιν, ν αξηζηεξφο θαη ν δεμηφο εγθεθαιηθφο θινηφο 

ζπλδένληαη κε κηα κεγάιε δέζκε ηλψλ, πνπ νλνκάδεηαη κεζνιφβην.  

 

Ο εγθεθαιηθφο θινηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηηο εθνχζηεο θηλήζεηο ηεο 

γιψζζαο, ηεο νκηιίαο θαη γηα αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ζθέςε θαη ε κλήκε. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο δηελεξγνχληαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ 

εγθεθάινπ, αιιά θάπνηεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε έλα απφ ηα δπν εκηζθαίξηα. Έρνπλ 

ήδε ηαπηνπνηεζεί πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηεο απφ ηηο αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο ε πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νκηιία. Όκσο ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αλνηθηά 

πεδία. Γηα ην ιφγν απηφ ε κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ απνηειεί 

έλα πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ.          

3.3 Νεπξώλεο θαη Γπλακηθό Δλέξγεηαο 

   

Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ ησλ λεπξψλσλ, αλεμαξηήησο 

ηχπνπ (θηλεηηθνί, αηζζεηηθνί) θαη κεγέζνπο (κεγάινη, κηθξνί) είλαη ε ειεθηξηθή θαη ε 

ρεκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  Οη λεπξψλεο ζπλεξγάδνληαη αιιά θαη αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Όηαλ νη δελδξίηεο δέρνληαη ρεκηθά ζήκαηα απφ ηνπο άμνλεο πνπ ηνπο πξνζεγγίδνπλ 

ηα κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθά ηα νπνία πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη απφ άιια 

ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ φιεο ηηο άιιεο ζπλάςεηο ζπκκεηέρνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ζηε κεηάδνζε ή φρη ηνπ ζήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ηα ειεθηξηθά 

δπλακηθά νδεχνπλ απφ ηνπο άμνλεο πξνο ηηο ζπλάςεηο θαη ηνπο δελδξίηεο ηνπ 

επφκελνπ λεπξψλα θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη.   

3.3.1 Ο λεπξώλαο 

 

Έλαο λεπξψλαο απνηειείηαη απφ ηνπο δελδξίηεο, ην θπηηαξηθφ ζψκα, ηνλ 

άμνλα θαη ηηο ζπλαπηηθέο απνιήμεηο.  Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δνκή απηή αληαλαθιά 

ηε ιεηηνπξγηθή ππνδηαίξεζε ηνπ ζε επηκέξνπο δηακεξίζκαηα πξφζιεςεο, 

νινθιήξσζεο θαη κεηαβίβαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

πσο νη δελδξίηεο πξνζιακβάλνπλ, ην θπηηαξηθφ ζψκα νινθιεξψλεη θαη νη άμνλεο 

κεηαβηβάδνπλ. Ζ ηειεπηαία δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πφισζε δηφηη ε πιεξνθνξία πνπ 

επεμεξγάδνληαη ππνζεηηθά νδεχεη πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη κφλν. Οη εμσηεξηθέο 

κεκβξάλεο ησλ λεπξψλσλ, νη νπνίεο είλαη θηηαγκέλεο απφ ιηπνεηδηθέο νπζίεο, 

πεξηβάιινπλ ηνλ θπηηαξνζθειεηφ πνπ απνηειείηαη απφ λεκαηνεηδή θαη ζσιελνεηδή 

κηθξνζπκπιέγκαηα πξσηετλψλ, ηα νπνία εθηείλνληαη ζηνπο δελδξίηεο θαη ζηνπο 

άμνλεο. Τα δηαθνξεηηθά κέξε ελφο λεπξψλα βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε, κηα 

δηαδηθαζία επαλαδηάηαμεο πνπ αληαλαθιά ηε δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη εθείλε ησλ 

γεηηνληθψλ λεπξψλσλ. Οη δελδξίηεο αιιάδνπλ ζρήκα, δεκηνπξγψληαο λέεο ζπλδέζεηο 



θαη θαηαξγψληαο άιιεο, ελψ νη άμνλεο αλαπηχζζνπλ λέεο απνιήμεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ λεπξψλα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο λεπξψλεο.  

 

Σην εζσηεξηθφ ησλ λεπξψλσλ ππάξρνπλ πνιιά δηακεξίζκαηα ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ πξσηεΐλεο, πνπ θπξίσο παξάγνληαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα θαη 

κεηαθέξνληαη θαηά κήθνο ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ. Οη κηθξνζθνπηθέο πξνεμνρέο νη 

νπνίεο πξνβάιινπλ απφ ηνπο δελδξίηεο νλνκάδνληαη δελδξηηηθέο άθαλζνη. Σηα ζεκεία 

απηά νη εηζεξρφκελνη άμνλεο δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο ζπλδέζεηο ηνπο. 

Με απηέο ηηο ζπλδέζεηο κεηαθέξνληαη ζηηο αθάλζνπο πξσηεΐλεο νη νπνίεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο λεπξσληθήο 

ζπλδεζκνινγίαο.  Οη πξσηεΐλεο απηέο αλαθπθιψλνληαη δηαξθψο θαη αληηθαζίζηαληαη 

απφ λέεο, φηαλ νινθιεξσζεί ν ζηφρνο ηνπο. Γηα φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

απαξαίηεηε ε θαηαλάισζε ζεκαληηθψλ πνζψλ ελέξγεηαο ηα νπνία παξάγνληαη ζηα 

κηηνρφλδξηα ησλ θπηηάξσλ. Τα ηειηθά ζεκεία ησλ αμφλσλ απαληνχλ επίζεο ζε κφξηα 

πνπ νλνκάδνληαη απμεηηθνί παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο πξνζιακβάλνληαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα, ζην νπνίν επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε 

γνληδίσλ θαη επνκέλσο ηελ παξαγσγή λέσλ πξσηετλψλ. Απηή ε πνξεία επηηξέπεη ζην 

λεπξψλα λα αλαπηχζζεη κεγαιχηεξνπο ή λα παξάγεη άιιεο δπλακηθέο κεηαβνιέο ζην 

ζρήκα θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη έλαο λεπξψλαο κπνξεί λα εκθαλίζεη καθξχηεξνπο 

δελδξίηεο ή αθφκε θαη λα θάλεη άιιεο δπλακηθέο αιιαγέο ζην ζρήκα θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Πιεξνθνξίεο, ζξεπηηθέο νπζίεο θαη κεηαβηβαζηέο ξένπλ πξνο θαη απφ 

ην θπηηαξηθφ ζψκα ζπλερψο.   

3.3.2 Πξόζιεςε πιεξνθνξίαο θαη ιήςε απνθάζεσλ 

 

Σην ηκήκα ηνπ λεπξψλα ζην νπνίν γίλεηαη ε πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο, νη 

δελδξίηεο έρνπλ ζεκεία ζηελήο επαθήο κε ηνπο εηζεξρφκελνπο άμνλεο άιισλ 

λεπξψλσλ, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηαρσξίδεηαη απφ έλα ειάρηζην ράζκα 

κεγέζνπο πεξίπνπ 20 δηζεθαηνκκπξηνζηψλ ηνπ κέηξνπ. Έλαο δελδξίηεο κπνξεί λα 

έρεη ζεκεία επαθήο κε έλαλ, κεξηθνχο ή αθφκε θαη ρηιηάδεο άιινπο λεπξψλεο. Τα 

θνκβηθά απηά ζεκεία νλνκάδνληαη ζπλάςεηο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλάςεηο ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ εληνπίδνληαη ζηηο δελδξηηηθέο άθαλζεο πνπ 

μεπξνβάιινπλ ζα κηθξά κηθξφθσλα αλαδεηψληαο ακπδξά ζήκαηα. Ζ επηθνηλσλία 

ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζε απηά ηα ζεκεία επαθήο νλνκάδεηαη ζπλαπηηθή δηαβίβαζε. 

 

 Όηαλ ν δελδξίηεο δέρεηαη έλαλ απφ ηνπο ρεκηθνχο κεηαθνξείο ζήκαηνο πνπ 

απειεπζεξψζεθε ζηελ ζρηζκή πνπ ηνλ ρσξίδεη απφ ηνλ άμνλα ηνπ άιινπ θπηηάξνπ, 

δεκηνπξγνχληαη κηθξνζθνπηθά ειεθηξηθά ξεχκαηα κέζα ζηελ πξνζιακβάλνπζα 

δελδξηηηθή άθαλζα. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξφθεηηαη γηα ξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη 

ζην θχηηαξν, ε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη δηέγεξζε ελψ ε δηαδηθαζία πνπ ηα 

ξεχκαηα εμέξρνληαη απφ ην θχηηαξν νλνκάδεηαη αλαζηνιή. Τν ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ 

θαη ησλ αξλεηηθψλ θπκάησλ ξεχκαηνο ζπζζσξεχνληαη ζηνπο δελδξίηεο θαη 

κεηαδίδνληαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ αζξνηζηνχλ γηα λα 

πξνθιεζεί επαξθήο δξαζηεξηφηεηα, ηα ξεχκαηα εμαζζελνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη δελ ζπκβαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν. Όκσο εάλ ηα ξεχκαηα αζξνηζηνχλ θαη 

θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν πνπ μεπεξλά έλαλ νπδφ, ν λεπξψλαο ζα ζηείιεη ην κήλπκά 

ηνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπο λεπξψλεο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο έλαο λεπξψλαο κνηάδεη κε έλα είδνο 

κηθξνζθνπηθνχ ππνινγηζηή ν νπνίνο δηαξθψο πξνζζέηεη θαη αθαηξεί ηα κελχκαηα πνπ 



δέρεηαη απφ άιινπο λεπξψλεο. Κάπνηεο ζπλάςεηο πξνθαινχλ δηέγεξζε θαη θάπνηεο 

άιιεο αλαζηνιή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ηα ζήκαηα απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

αηζζήζεσλ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο θίλεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δίθηπν 

ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλνη απηνί νη λεπξψλεο.      

3.3.3 Τν δπλακηθό ελέξγεηαο 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε κεηάδνζε ηνπ λεπξσληθνχ ζήκαηνο απφ ηνλ έλα λεπξψλα 

ζηνλ άιιν, ζα πξέπεη πξψηα λα δηαζρίζεη ηνλ άμνλα. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαξηάηαη 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο θαη ρεκηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ζην 

ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δπλάκεσλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ. Οη ειεθηξηθέο ψζεηο πνπ 

κεηαδίδνπλ νη άμνλεο ησλ λεπξψλσλ νλνκάδνληαη δπλακηθά ελέξγεηαο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα δπλακηθά ελέξγεηαο κεηαδίδνληαη θαηά κήθνο ησλ 

λεπξηθψλ ηλψλ ζαλ έλα θχκα πνπ πεξλάεη κέζα απφ έλα ζρνηλάθη. Ζ δηαδηθαζία απηή 

βαζίδεηαη ζηα ηνληηθά θαλάιηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ κεκβξάλε ηνπ άμνλα, ηα νπνία 

αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξηθά 

θνξηηζκέλσλ ηφλησλ. Απφ θάπνηα θαλάιηα πεξλνχλ ηφληα λαηξίνπ (Na
+
) ελψ απφ 

άιια πεξλνχλ ηφληα θαιίνπ (K
+
). Όηαλ ηα θαλάιηα αλνίγνπλ, ηα ηφληα  Na

+
 ή K

+ 
 

ξένπλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ, κέζα θαη έμσ απφ ηα 

θχηηαξν, σο απάληεζε ζηελ ειεθηξηθή εθπφισζε ηεο κεκβξάλεο.  

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην δπλακηθφ ελέξγεηαο μεθηλά απφ ην θπηηαξηθφ ζψκα, ηα 

θαλάιηα Na
+
 ζα είλαη απηά πνπ ζα αλνίμνπλ πξψηα. Όηαλ ην θχκα ηφλησλ λαηξίνπ 

εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ, κέζα ζε έλα ρηιηνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα ηζνξξνπία ζε απηφ. Τν δπλακηθφ ελέξγεηαο αιιάδεη θαηά 

πεξίπνπ 100 mV. Ζ εζσηεξηθή κεκβξαληθή ηάζε πνπ είλαη αξλεηηθή (πεξίπνπ -70 

mV) κεηαβάιιεηαη γξήγνξα ζε ζεηηθή (πεξίπνπ +30 mV). Ζ αιιαγή απηή αλνίγεη 

θαλάιηα K
+  

θαη ππξνδνηεί έλα θχκα ηφλησλ θαιίνπ λα εθξεχζεη απφ ην θχηηαξν, 

ζρεδφλ ηφζν γξήγνξα φζν εηζήιζαλ ηα ηφληα Na
+
 θαη ζηε ζπλέρεηα ην κεκβξαληθφ 

δπλακηθφ επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή αξλεηηθή ηηκή ζην εζσηεξηθφ. Τν δπλακηθφ 

ελέξγεηαο ηειεηψλεη κέζα ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ φηη ρξεηάδεηαη γηα λα αλνίμνπκε έλα 

δηαθφπηε ξεχκαηνο θαη λα ηνλ θιείζνπκε ακέζσο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε 

φηη γηα λα ζπκβεί απηφ κηθξφο αξηζκφο ηφλησλ απαηηείηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ Na
+  

θαη K
+ 

ζην 

θπηηαξφπιαζκα δελ αιιάδνπλ ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δπλακηθνχ 

ελέξγεηαο. Παξφια απηά καθξνπξφζεζκα δηαηεξείηαη κηα ηζνξξνπία ζε απηά ηα ηφληα, 

κε ηε βνήζεηα αληιηψλ ηφλησλ, ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ξφινο είλαη λα απνβάιινπλ ηελ 

πεξίζζεηα ηφλησλ λαηξίνπ.  

 

Τν δπλακηθφ ελέξγεηαο είλαη έλα πνιχπινθν ειεθηξηθφ γεγνλφο. Οη λεπξηθέο 

ίλεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ αγσγνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε απνηέιεζκα ην δπλακηθφ 

ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ζεκείν λα πξνθαιεί θιηκάθσζε ηεο ηάζεο 

αλάκεζα ζηηο ελ ελεξγεία θαη ζηηο ελ εξεκία κεκβξάλεο πνπ βξίζθνληαη δίπια ηνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην δπλακηθφ ελέξγεηαο κεηαδίδεηαη κε έλα θχκα εθπφισζεο πνπ 

εμαπιψλεηαη απφ ην έλα άθξν ηεο λεπξηθήο ίλαο ζην άιιν. Έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα 

ησλ λεπξηθψλ ηλψλ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά απφ κηα πνιχ ζχληνκε πεξίνδν ζηγήο 

(αλεξέζηζηε πεξίνδνο) ε αδξαλήο κεκβξάλε αλαθηά ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα δηέγεξζε, 

πξνεηνηκάδνληαο ηε κεκβξάλε ηνπ άμνλα γηα ην επφκελν δπλακηθφ ελέξγεηαο.  

 



  3.4 Φεκηθνί Μεηαθνξείο Σήκαηνο 

  

Τα δπλακηθά ελέξγεηαο κεηαδίδνληαη θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ πξνο 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη ζπλάςεηο, φπνπ νη άμνλεο 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο δελδξίηεο άιισλ λεπξψλσλ. Οη ζπλάςεηο απνηεινχληαη απφ κηα 

πξνζπλαπηηθή λεπξηθή απφιεμε, ε νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηε κεηαζπλαπηηθή πιεπξά 

κε έλα κηθξφ θελφ, ην νπνίν πνιιέο θνξέο εληνπίδεηαη ζε κηα δελδξηηηθή άθαλζα. Τα 

ειεθηξηθά ξεχκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε κεηάδνζε ηνπ δπλακηθνχ ελέξγεηαο 

ζηνπο άμνλεο δε κπνξνχλ λα γεθπξψζνπλ ην ζπλαπηηθφ θελφ. Ζ κεηάδνζε ηνπ 

ζήκαηνο πέξα απφ απηφ ην θελφ επηηπγράλεηαη κε ρεκηθνχο κεηαθνξείο ζήκαηνο, νη 

νπνίνη νλνκάδνληαη λεπξνδηαβηβαζηέο.  

3.4.1 Απνζήθεπζε θαη απειεπζέξσζε 

 

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο απνζεθεχνληαη ζε κηθξνζθνπηθά ζθαηξηθά ζαθίδηα ηα 

νπνία νλνκάδνληαη ζπλαπηηθά θπζηίδηα, ζηηο απνιήμεηο ησλ λεπξψλσλ. Υπάξρνπλ 

θπζηίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα απνζήθεπζε θαη θπζηίδηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

πην θνληά ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο θαη είλαη έηνηκα λα απειεπζεξψζνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ άθημε ελφο δπλακηθνχ ελέξγεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ην άλνηγκα 

ησλ ηνληηθψλ θαλαιηψλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηα ηφληα αζβεζηίνπ λα εηζέιζνπλ ζην 

θχηηαξν. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηνχληαη έλδπκα πνπ δξνπλ ζε έλα κεγάιν πιήζνο 

πξνζπλαπηηθψλ πξσηετλψλ (snare, tagmin, brevin). Τα ηειεπηαία ρξφληα κειέηεο 

έδεημαλ φηη απηέο νη πξνζπλαπηηθέο πξσηεΐλεο «ηξηγπξλνχλ», πξνζθνιιψληαη θαη 

παγηδεχνπλ άιιεο, θάλνληαο ηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα λα ζπγρσλεχνληαη κε ηε 

κεκβξάλε, λα αλνίγνπλ δηάπιαηα θαη λα απειεπζεξψλνπλ ην ρεκηθφ κεηαθνξέα απφ 

ηε λεπξηθή απφιεμε.  

 

Σηε ζπλέρεηα ν κεηαθνξέαο δηαρέεηαη ζε έλα θελφ κεγέζνπο 20 λαλνκέηξσλ, 

πνπ νλνκάδεηαη ζπλαπηηθή ζρηζκή. Τα ζπλαπηηθά θπζηίδηα μαλαζρεκαηίδνληαη, φηαλ 

νη κεκβξάλεο ηνπο πξνζξνθεζνχλ πίζσ ζηε λεπξηθή απφιεμε, φπνπ θαη μαλαγεκίδνπλ 

κε λεπξνδηαβηβαζηή έηζη ψζηε λα επαλαιεθζεί ε ίδηα δηαδηθαζία (ζπλερήο 

αλαθχθισζε). Όηαλ ν λεπξνδηαβηβαζηήο θηάζεη ζηελ απέλαληη ζέζε, γεγνλφο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν ιηγφηεξν απφ έλα ρηιηνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

αιιειεπηδξά κε εηδηθέο κνξηαθέο δνκέο, ηνπο ππνδνρείο, πνπ βξίζθνληαη ζηε 

κεκβξάλε ηνπ επφκελνπ λεπξψλα. Τα γινηαθά θχηηαξα επίζεο βξίζθνληαη γχξσ απφ 

ηε ζπλαπηηθή ζρηζκή.  

 

Κάπνηα απφ απηά έρνπλ ζε εηνηκφηεηα κηθξνζθνπηθέο «ειεθηξηθέο ζθνχπεο», 

πνπ νλνκάδνληαη κεηαθνξείο θαη ε δνπιεηά ηνπο είλαη λα απνξξνθνχλ ην δηαβηβαζηή 

απφ ηε ζρηζκή. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ρεκηθνί κεηαθνξείο ζήκαηνο απνκαθξχλνληαη 

πξηλ θηάζεη ην επφκελν δπλακηθφ ελέξγεηαο. Σηε ζπλέρεηα απηά ηα γινηαθά θχηηαξα 

ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη ην δηαβηβαζηή θαη ηνλ μαλαζηέιλνπλ γηα απνζήθεπζε 

ζηα θπζηίδηα ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ γηα κειινληηθή ρξήζε. Ζ «θαζαξηφηεηα» πνπ 

θάλνπλ ηα γινηαθά θχηηαξα δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

λεπξνδηαβηβαζηέο απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζχλαςε. Μεξηθέο θνξέο ηα ίδηα ηα λεπξηθά 

θχηηαξα αληινχλ ηα κφξηα ηνπ δηαβηβαζηή πίζσ ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηνπο. Άιιεο 

θνξέο ν δηαβηβαζηήο δηαζπάηαη κε ηε βνήζεηα άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή. 

       



3.4.2 Μεηαθνξείο ζήκαηνο πνπ αλνίγνπλ ηνληηθά θαλάιηα 

 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ κε ηνπο ππνδνρείο κνηάδεη κε ηε 

ζρέζε πνπ έρεη έλα θιεηδί κε ηελ θιεηδαξηά ηνπ. Ζ πξφζδεζε ηνπ δηαβηβαζηή (θιεηδί) 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο (θιεηδαξηά), νδεγεί ζηε δηάλνημε ελφο ηνληηθνχ 

θαλαιηνχ. Απηνί νη ππνδνρείο νλνκάδνληαη ηνλνηξνπηθνί ππνδνρείο. Αλ ην ηνληηθφ 

θαλάιη επηηξέςεη λα εηζέιζνπλ ζεηηθά ηφληα (Na+ ή Ca++), ε εηζξνή ζεηηθνχ ξεχκαηνο 

νδεγεί ζε δηέγεξζε. Απηφ πξνθαιεί κία αιιαγή ζην δπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο, πνπ 

νλνκάδεηαη δηεγεξηηθφ κεηα-ζπλαπηηθφ δπλακηθφ (ΓΜΣΓ-EPSP). Σπλήζσο, έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ζπλάςεσλ ζπγθιίλνπλ ζε έλα λεπξψλα θαη, αλά πάζα ζηηγκή, 

θάπνηεο είλαη ελεξγείο θαη θάπνηεο άιιεο φρη. Αλ ην άζξνηζκα απηψλ ησλ ΓΜΣΓ 

θηάζεη ηνλ νπδφ γηα ηελ ππξνδφηεζε κηαο ψζεο, δεκηνπξγείηαη έλα λέν δπλακηθφ 

ελέξγεηαο θαη ην ζήκα κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ άμνλα ηνπ λεπξψλα. 

 

Ο θχξηνο δηεγεξηηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηνλ εγθέθαιν είλαη ην γινπηακηθφ 

νμχ. Ζ κεγάιε αθξίβεηα ηεο λεπξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηεί ε δηέγεξζε νξηζκέλσλ 

λεπξψλσλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο άιισλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαζηνιή. Σηηο αλαζηαιηηθέο ζπλάςεηο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

ππνδνρέσλ νδεγεί ζηε δηάλνημε ηνληηθψλ θαλαιηψλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ εηζξνή 

αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ ηφλησλ, πξνθαιψληαο κία αιιαγή ζην δπλακηθφ ηεο 

κεκβξάλεο πνπ νλνκάδεηαη αλαζηαιηηθφ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ (ΑΜΣΓ-IPSP). Τν 

ΑΜΣΓ δελ επηηξέπεη ηελ εθπφισζε ηεο κεκβξάλεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ έλαξμε ελφο 

δπλακηθνχ ελέξγεηαο ζην θπηηαξηθφ ζψκα ηνπ ππνδέθηε λεπξψλα. Υπάξρνπλ δχν 

αλαζηαιηηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο – ην γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA) θαη ε γιπθίλε. 

 

Ζ ζπλαπηηθή δηαβίβαζε είλαη κία πνιχ ηαρεία δηαδηθαζία: ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη απφ ηελ άθημε ελφο δπλακηθνχ ελέξγεηαο ζε κία ζχλαςε κέρξη ηελ 

παξαγσγή ελφο ΓΜΣΓ ζηνλ άιιν λεπξψλα είλαη πνιχ κηθξφο - 1/1000 ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ. Γηάθνξνη λεπξψλεο πξέπεη λα ζπγρξνλίζνπλ κέζα ζε έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ κεηαβίβαζε γινπηακηθνχ ζε άιινπο, πξνθεηκέλνπ ηα ΓΜΣΓ 

ζηνλ ππνδέθηε λεπξψλα λα αζξνηζηνχλ θαη λα πξνθιεζεί κία λέα ψζε. Ζ αλαζηνιή 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο. 

3.4.3 Μεηαθνξείο ζήκαηνο πνπ δξνπλ ξπζκηζηηθά 

 

Ζ κειέηε ησλ δηεγεξηηθψλ θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

απνθάιπςε ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ 

απειεπζεξψλνληαη απφ ηνπο λεπξψλεο. Πνιιέο απφ απηέο επεξεάδνπλ ηνπο 

λεπξσληθνχο κεραληζκνχο αιιειεπηδξψληαο κε δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο ζηηο 

κεκβξάλεο ησλ λεπξψλσλ, πνπ νλνκάδνληαη κεηαβνηξνπηθνί ππνδνρείο. Απηνί νη 

ππνδνρείο δελ πεξηέρνπλ ηνληηθά θαλάιηα, δελ εληνπίδνληαη πάληα ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζχλαςεο θαη, θπξίσο, δελ νδεγνχλ ζηελ έλαξμε δπλακηθψλ ελέξγεηαο. Τψξα πιένλ 

ζεσξνχκε φηη απηνί νη ππνδνρείο ξπζκίδνπλ ή ηξνπνπνηνχλ ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία 

ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ λεπξψλσλ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη κεηαβνηξνπηθνί ππνδνρείο νλνκάδεηαη 

λεπξνξχζκηζε ή λεπξνηξνπνπνίεζε. Οη κεηαβνηξνπηθνί ππνδνρείο ζπλήζσο 

βξίζθνληαη ζε πνιχπινθα ζσκαηίδηα πνπ ζπλδένπλ ην εμσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ κε 

έλδπκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θχηηαξν θαη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ. 



 Όηαλ έλαο λεπξνδηαβηβαζηήο αλαγλσξηζηεί θαη δεζκεπηεί ζε έλα 

κεηαβνηξνπηθφ ππνδνρέα, ζπλδεηηθέο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο, πνπ νλνκάδνληαη G-

πξσηεΐλεο θαη άιια έλδπκα ηεο κεκβξάλεο ελεξγνπνηνχληαη νκαδηθά. Ζ δέζκεπζε 

ηνπ δηαβηβαζηή απφ ηνπο κεηαβνηξνπηθνχο ππνδνρείο κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε 

ζπηλζήξα αλάθιεμεο. Γελ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηφλησλ απφ ηε κεκβξάλε, φπσο νη 

ηνλνηξνπηθνί ππνδνρείο, αιιά αληίζεηα ελεξγνπνηνχλ ηαρχηαηα δεχηεξνπο 

αγγειηαθφξνπο, πξνθαιψληαο έλα θαηαξξάθηε βηνρεκηθψλ γεγνλφησλ. Σηε ζπλέρεηα 

ν κεηαβνιηθφο κεραληζκφο ηνπ λεπξψλα μεθηλάεη «λα παίξλεη ζηξνθέο» θαη 

ελεξγνπνηείηαη. Τα απνηειέζκαηα ηεο λεπξνηξνπνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο 

ζηα ηνληηθά θαλάιηα, ζηνπο ππνδνρείο, ζηηο αληιίεο, αθφκε θαη ζηελ έθθξαζε 

γνληδίσλ. Απηέο νη αιιαγέο έρνπλ βξαδχηεξε έλαξμε θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ 

απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο δηεγεξηηθνχο θαη ηνπο αλαζηαιηηθνχο δηαβηβαζηέο 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο επεθηείλνληαη πέξα απφ ην επίπεδν ηεο ζχλαςεο. Αλ θαη 

δελ πξνθαινχλ δπλακηθά ελέξγεηαο, επηδξνχλ νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο 

ησλ ψζεσλ δηα κέζνπ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. 

3.4.4 Αλαγλώξηζε ησλ κεηαθνξέσλ ζήκαηνο 

 

Μεηαμχ ησλ πνιιψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ-κεηαθνξέσλ ζήκαηνο πνπ δξνπλ 

ζηνπο ππνδνρείο κε G-πξσηεΐλεο είλαη ε ακεηςλοσολίνη, ε νηοπαμίνη θαη ε 

νοπαδπεναλίνη. Οη λεπξψλεο πνπ ηηο απειεπζεξψλνπλ φρη κφλν αζθνχλ δηαθνξεηηθή 

δξάζε ζηα δηάθνξα θχηηαξα, αιιά θαη ε αλαηνκηθή ηνπο νξγάλσζε είλαη ηδηαίηεξε 

αθνχ παξφιν πνπ είλαη ζρεηηθά ιηγνζηνί, νη άμνλέο ηνπο πξνβάιινπλ επξέσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. 

 

Σηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ππάξρνπλ κφλν 1600 λνξαδξελεξγηθνί λεπξψλεο νη 

νπνίνη ζηέιλνπλ ηνπο άμνλέο ηνπο ζε φια ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ θαη ζην λσηηαίν 

κπειφ. Οη λεπξνηξνπνπνηεηηθνί δηαβηβαζηέο δε κεηαθέξνπλ ζαθείο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο αιιά ζπληνλίδνπλ δηάζπαξηα ζχλνια λεπξψλσλ, έηζη ψζηε λα 

βειηηψλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο. Ζ λνξαδξελαιίλε απειεπζεξψλεηαη κεηά απφ δηάθνξα 

πξσηφγλσξα θαη ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα θαη βνεζά ζηελ νξγάλσζε ησλ πνιχπινθσλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Φαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην, 

πνιιά δίθηπα λα «γλσξίδνπλ» φηη ν νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζεζηξεο. Ζ 

ληνπακίλε ζπκκεηέρεη ζηελ αληίιεςε επράξηζησλ θαηαζηάζεσλ γηα ην δψν, δξψληαο 

ζε εγθεθαιηθά θέληξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 

Ζ αθεηπινρνιίλε, αληίζεηα, έρεη δηπιφ ξφιν. Αζθεί ηε δξάζε ηεο ηφζν ζε 

ηνλνηξνπηθνχο φζν θαη ζε κεηαβνηξνπηθνχο ππνδνρείο. Υπήξμε ν πξψηνο 

λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ αλαθαιχθζεθε θαη ρξεζηκνπνηεί ηνληηθνχο κεραληζκνχο γηα ηε 

κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνπο θηλεηηθνχο λεπξψλεο ζηηο γξακκσηέο κπτθέο ίλεο ηεο 

λεπξνκπτθήο ζχλαςεο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο λεπξνηξνπνπνηεηήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, αθνχ 

ζπγρξνλίδεη ηνπο εγθεθαιηθνχο λεπξψλεο λα δέρνληαη κφλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 



 
Δηθόλα 5 Τα λνξαδξελεξγηθά θύηηαξα εληνπίδνληαη ζηνλ ππνκέιαλα ηόπν. 



 

4 Υπνινγηζηηθέο Νεπξνεπηζηήκεο 

4.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία6  

 

Ο φξνο «ππνινγηζηηθέο λεπξνεπηζηήκεο» εηζήρζε απφ ηνλ Eric L. Schwartz ζε 

κηα δηάζθεςε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ ίδην ην 1985 ζην Camel ηεο Καιηθφξληα. Ζ 

δηάζθεςε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο Αλάπηπμεο 

Σπζηεκάησλ (Systems Development Foundation) κε ζθνπφ λα γίλεη κηα 

επηθαηξνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο γηα απηή ηε λέα επηζηεκνληθή πεξηνρή 

πνπ κέρξη ηφηε αλαθεξφηαλ κε δηάθνξεο νλνκαζίεο (neural modeling, brain theory, 

neural networks). Τα πξαθηηθά ηεο δηάζθεςεο δεκνζηεχζεθαλ αξγφηεξα (1990) ζην 

βηβιίν «Computational Neuroscience».   

 

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ εξεπλεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ησλ Υπνινγηζηηθψλ Νεπξνεπηζηεκψλ ήηαλ νη Louis Lapicque, Hodgkin & Huxley, 

Hubel & Wiesel θαη David Marr. Ο Lapicque εηζήγαγε ην κνληέιν ηνπ Integrate and 

fire λεπξψλα ζε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1907
7
. Τν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ απνηειεί αθφκα έλα απφ ηα πην δεκνθηιή κνληέια ησλ 

Υπνινγηζηηθψλ Νεπξνεπηζηεκψλ. Πεξίπνπ 40 ρξφληα αξγφηεξα νη Hodgkin & Huxley 

δεκηνχξγεζαλ ηνλ πξψην βηνθπζηθφ κνληέιν θαη αλαθάιπςαλ ηνλ κεραληζκφ 

κεηάδνζεο ηεο λεπξηθήο ψζεο.  

 
Δηθόλα 6 Alan Hodgkin θαη Andrew Huxley 

 

Οη Hubel & Wiesel αλαθάιπςαλ φηη νη λεπξψλεο ζηνλ αξρηθφ νπηηθφ θινηφ, 

ηελ πξψηε πεξηνρή ζηελ νπνία επεμεξγάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_Neuroscience 
7 Lapicque L (1907). "Recherches quantitatives sur l'excitation électrique des nerfs 

traitée comme une polarisation". J. Physiol. Pathol. Gen. 9: 620–635. 



ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, νξγαλψλνληαη ζε ζηήιεο
8
.  Ζ έξεπλα ηνπ David Marr 

επηθεληξψζεθε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ θαη πξφηεηλε 

ππνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο, απνζήθεπζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

ηππφθακπνπ θαη ηνπ λενθινηνχ. Ζ ππνινγηζηηθή κνληεινπνίεζε ησλ λεπξψλσλ θαη 

ησλ δελδξηηψλ μεθίλεζε κε ηελ εξγαζία ηνπ Wilfrid Rall ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηελ 

cable theory
9
.  

4.2 Αληηθείκελν ησλ Υπνινγηζηηθώλ Νεπξνεπηζηεκώλ  

 

Σηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη Υπολογιζηική Νεςποεπιζηήμη 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζέηνπκε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ σο έρνπλ σο θχξην ζηφρν 

λα πξνάγνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ζε βάζνο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

εηδηθεπκέλε απηή επηζηεκνληθή πεξηνρή κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο: 

Υπολογιζηική Νεςποεπιζηήμη είναι η θευπηηική μελέηη ηος εγκεθάλος 

πος ζκοπό έσει να αποκαλύτει ηιρ απσέρ και ηοςρ μησανιζμούρ πος 

οδηγούν ζηην ανάπηςξη, οπγάνυζη, επεξεπγαζία πληποθοπίαρ, και ζηιρ 

νοηηικέρ ικανόηηηερ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ. 

 

 

Δηθόλα 7 

 

Ζ Υπνινγηζηηθή Νεπξνεπηζηήκε απνηειεί κία εηδηθφηεηα ηεο 

Νεπξνεπηζηήκεο. Ζ ίδηα ε Νεπξνεπηζηήκε είλαη  κία επηζηεκνληθή πεξηνρή κε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη λα θαηαλνήζεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα (ΚΝΣ) πνπ νλνκάδνπκε εγκέθαλο. Ο 

εγθέθαινο κειεηάηαη απφ εξεπλεηέο πνπ αλήθνπλ ζε πνηθίιεο εηδηθφηεηεο φπσο 

θπζηνινγία, ςπρνινγία, ηαηξηθή, επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, θπζηθή θαη 

καζεκαηηθά. Ζ Νεπξνεπηζηήκε πξνέθπςε αθνχ έγηλε εκθαλέο φηη κέζσ 

δηεπηζηεκνληθψλ κειεηψλ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηνπ εγθεθάινπ. Ο 

εγθέθαινο είλαη έλα απφ ηα πην ζχλζεηα ζπζηήκαηα πνπ παξαηεξήζεθε πνηέ ζηε 

                                                 
8 http://jp.physoc.org/content/160/1/106.long 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_theory 



θχζε θαη ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχκε λα 

δηεξεπλήζνπκε κφλν κέζσ ζπλδπαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ. Πψο ιεηηνπξγεί ν 

εγθέθαινο, πψο νξγαλψλεηαη, πνηνη είλαη νη βηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ 

αλακεηγλχνληαη, πνηεο είλαη νη αξρέο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ ζχλζεηνπο ζηφρνπο φπσο ε αληίιεςε, πψο απηή 

εμειίρζεθε, πψο κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ νξγαληζκψλ. Απηέο είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο. 

4.3 Τα εξγαιεία ησλ Υπνινγηζηηθώλ Νεπξνεπηζηεκώλ  

 

Γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ πηνζεηνχληαη πνιιέο ηερληθέο 

κέζσ ηεο Νεπξνεπηζηήκεο. Σηηο ηερληθέο απηέο πεξηιακβάλεηαη γελεηηθφο ρεηξηζκφο, 

in vivo θαη in vitro θαηαγξαθή ησλ θπηηαξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νπηηθή απεηθφληζε, 

ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή αλίρλεπζε, ςπρνθπζηθέο κεηξηθέο θαη εμνκνίσζε κέζσ 

ππνινγηζηή. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ θάζε κία απφ απηέο ηηο ηερληθέο είλαη αξθεηά 

πνιχπινθε θαη επίκνρζε. Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ έξεπλα έρνπλ νη λεπξνθπζηνιφγνη, 

γλσζηηθνί επηζηήκνλεο θαη αλαηφκνη. Όκσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ θάζε 

λεπξνεπηζηήκνλα λα αλαπηχμεη βαζηθέο γλψζεηο φισλ ησλ θπξηφηεξσλ ηερληθψλ κε 

ζθνπφ λα θαηαιάβεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνπλ. Ζ 

ζεκαζία κηαο νπνηαδήπνηε ηερληθήο πξέπεη λα εθηηκεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

εηδηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη. Ζ Υπνινγηζηηθή 

Νεπξνεπηζηήκε  είλαη κία απμαλφκελεο ζεκαζίαο πεξηνρή ηεο Νεπξνεπηζηήκεο θαη ε 

βαζηθή θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ έρεη γίλεη απαξαίηεηε γηα φινπο ηνπο 

λεπξνεπηζηήκνλεο.  

 

Τν λεπξηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεηαη ζε πνιιά επίπεδα ησλ νπνίσλ νη ρσξηθέο 

ηάμεηο έρνπλ εχξνο απφ ην κνξηαθφ επίπεδν ησλ ιίγσλ angstroms (1 A = 10
-10

 m) 

κέρξη νιφθιεξν ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηεο ηάμεο ηνπ 1 κέηξνπ. Οη βηνινγηθνί 

κεραληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε φια απηά ηα επίπεδα είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Απφ πνχ πξέπεη λα μεθηλήζεη θάπνηνο φηαλ 

πξνζπαζεί λα δψζεη εμήγεζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ; Δίλαη απαξαίηεην λα 

θαηαζθεπαζηεί νιφθιεξνο ν εγθέθαινο απφ ηελ αξρή; Πνιινί ζεσξνχλ φηη θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ. Όκσο αθφκα θαη αλ ήηαλ πηζαλφλ λα εμνκνησζεί νιφθιεξνο ν 

εγθέθαιν ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ ζα παξέρεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο απφ ηε βηνρεκηθή 

κέρξη ηε κεγάιεο θιίκαθαο νξγάλσζε, δε ζα ζήκαηλε απαξαίηεηα φηη έρνπκε κηα 

θαιχηεξε εμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ.  

 

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά αλαδεηείηαη είλαη κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ εγθεθάινπ ζε επεμεγεκαηηθά επίπεδα πνπ είλαη, γηα παξάδεηγκα, 

θαηάιιεια ζε εθαξκνγέο φπσο ε αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ. 

Σπλεπψο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηελ «ηερληθή ηεο αθαίξεζεο» 

θάλνληαο θαηάιιειεο απινπνηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο ρσξίο φκσο λα θαηαξγήζνπκε 

ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε. 

4.3.1 Δπίπεδα Αθαίξεζεο 

 

Τν πνηφ επίπεδν είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν γηα έξεπλα θαη αθαίξεζε 

εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην εξψηεκα ην νπνίν δηεξεπλάηαη. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αζζέλεηα ηνπ Parkinson νθείιεηαη ζην ζάλαην ησλ λεπξψλσλ ληνπακίλεο ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη  ε γελεηηθή πξνδηάζεζε κπνξεί λα δξα καδί κε 



βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο ζε λεπξψλεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ησλ 

λεπξψλσλ ληνπακίλεο. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα δηεμαρζεί κηα εθηελήο έξεπλα ζε 

λεπξσληθφ επίπεδν κε ιεπηνκεξή λεπξσληθά κνληέια. Όκσο είλαη γλσζηφο ν 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδνπλ νη ληνπακίλεο ζηελ έλαξμε ησλ κεραληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαη έλα πην ζθαηξηθφ ζχζηεκα ζε επίπεδν κειέηεο (ζπρλά κε φρη 

ηφζν ιεπηνκεξή λεπξσληθά κνληέια) είλαη απαξαίηεην γηα λα αλαπηχμνπκε πην 

θαηάιιειεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλζεθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπλζήθε ζα 

πξέπεη λα κειεηάηαη ζε πνηθίια επίπεδα θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πψο κηθξήο-θιίκαθαο 

παξάγνληεο, φπσο γελεηηθνί κεραληζκνί ή βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο ζε εληαίνπο 

λεπξψλεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεγάιεο-

θιίκαθαο ζπζηεκάησλ, φπσο ε ζπκπεξηθνξά ελφο νξγαληζκνχ. 

4.4 Πνπ εζηηάδεη   

 

Βαζηθφο Σηφρνο ησλ Υπνινγηζηηθψλ Νεπξνεπηζηεκψλ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε 

δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ εγθεθάινπ. 

Δπνκέλσο κηα βαζηθή παξάκεηξνο είλαη αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ.  

Ζ Υπνινγηζηηθή Νεπξνεπηζηήκε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κία εηδίθεπζε ηεο 

ζεσξεηηθήο Νεπξνεπηζηήκεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο γηα ηελ εμνκνίσζε 

κνληέισλ. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ θαζηζηά επηηαθηηθή 

αλάγθε ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαζψο δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο. Τα 

πεηξάκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κειέηε πνιχπινθσλ κνληέισλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Ο φξνο «ππνινγηζηηθή» δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη 

ελδηαθεξφκαζηε ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνινγηζηηθέο πηπρέο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

εγθεθάινπ.  

 

Αλ θαη ε Υπνινγηζηηθή Νεπξνεπηζηήκε είλαη εθ θχζεσο ζεσξεηηθή, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπγθξαηήζνπκε ην φηη ηα κνληέια πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα, αιιηψο είλαη άρξεζηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εγθεθάινπ. 

Μφλν πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζε αιεζηλφ εγθέθαιν κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ «ηη» 

θάλεη ν εγθέθαινο. Σε αληίζεζε κε ηνλ πεηξακαηηθφ ηνκέα, ε Υπνινγηζηηθή 

Νεπξνεπηζηήκε πξνζπαζεί λα εξεπλήζεη «πψο» ν εγθέθαινο ην θάλεη. Οη έξεπλεο 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ππνζέζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ κνληέια, 

εθηηκνχληαη αλαιπηηθά ή αξηζκεηηθά, θαη δνθηκάδνληαη κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα.  

 

4.5 Βαζηθά Θέκαηα Έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα ζηελ πεξηνρή ησλ Υπνινγηζηηθψλ Νεπξενπηζηεκψλ κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί θαηά πξνζέγγηζε ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

επηζηήκνλεο πνπ λεπξνεπηζηεκψλ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε εηδηθνχο πνπ κπνξνχλ λα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε λέσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

κνληέισλ γηα βηνινγηθά θαηλφκελα.  

4.5.1 Τν κνληέιν ηνπ κνλνύ λεπξώλα   

 

Ζ δνκή πνπ αλαγλσξίδεηαη εχθνια ζην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ν λεπξψλαο, 

πνπ απνηειεί έλα θχηηαξν ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηελ επεμεξγαζία ζήκαηνο. Αλάινγα 



κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα παξάγεη έλα ειεθηξηθφ δπλακηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζηα άιια θχηηαξα κε ηα νπνία 

ζπλδέεηαη. Μεραληζκνί ζε ππν-θπηηαξηθφ επίπεδν είλαη ζίγνπξα ζεκαληηθνί γηα 

ηέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηεο δηεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Κάπνηεο δηεξγαζίεο ζην 

λεπξψλα ρξεζηκνπνηνχλ βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ ζε 

κνξηαθφ επίπεδν. Απηά πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηε κεηαγξαθή ηεο γελεηηθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ επεξεάδεη ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

 

 Πνιιέο δνκέο κέζα ζην λεπξψλα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηα κηηνρφλδξηα θαη νη ζπλάςεηο, απφ ηα νπνία ηα 

ηειεπηαία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζήκαηνο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ πνιππινθφηεηα ελφο κνλαδηθνχ λεπξψλα, θαη 

αθφκα ε πνιππινθφηεηα απνκνλσκέλσλ ππν-θπηηαξηθψλ κεραληζκψλ, ζπρλά 

θαζηζηά ηηο ππνινγηζηηθέο κειέηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ππφζεζεο. Ζ ζεσξία παξαγσγήο δπλακηθνχ δξάζεο ζηνπο λεπξψλεο 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Hodgkin θαη Huxley είλαη ίζεο ζεκαζίαο κε ηε ζεσξία ηνπ 

Maxwell ζηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ. 

  

Όκσο νη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κηα επξεία πνηθηιία απφ δπλακηθά 

δξάζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λεπξψλα θάηη πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο γηα ηηο 

Υπνινγηζηηθέο Νεπξνεπηζηήκεο
10

. Οη ππνινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζχλζεησλ 

δελδξηηψλ απνηεινχλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο γηα ηνπο επηζηήκνλεο. 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ην πψο ηα δηάθνξα δπλακηθά 

δξάζεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεπξψλσλ
11

.   

4.5.2 Development, axonal patterning and guidance   

 

Πψο νη λεπξάμνλεο θαη νη δελδξίηεο δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο; Πψο νη λεπξάμνλεο αλαγλσξίδνπλ θαη θζάλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο; Με 

πνηνλ ηξφπν νη λεπξψλεο βξίζθνπλ ηελ θαηάιιειε ζέζε ζην θεληξηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα; Πσο δηακνξθψλνληαη νη ζπλάςεηο; Απφ ηε κνξηαθή βηνινγία 

είλαη γλσζηφ φηη ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απειεπζεξψλνπλ 

επδηάθξηηα ρεκηθά «ζπλζήκαηα» ηα νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. 

 

Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ην 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαπηηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ηεο κνξθνινγίαο 

ηνπο είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. Μηα ππφζεζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηειεπηαία ηελ 

πξνζνρή ησλ επηζηεκφλσλ είλαη ε ππφζεζε ηεο «ειάρηζηεο θαισδίσζεο» (minimal 

wiring ypothesis), ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη ν ζρεκαηηζκφο ησλ λεπξαμφλσλ θαη ησλ 

δελδξηηψλ ειαρηζηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηελ θαηαλνκή πφξσλ επηηπγράλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε κέγηζηε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ
12

.   

                                                 
10 Wu, Samuel Miao-sin; Johnston, Daniel (1995). Foundations of cellular 

neurophysiology. Cambridge, Mass: MIT Press 
11 Koch, Christof (1999). Biophysics of computation: information processing in single 

neurons. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press 
12 Chklovskii DB, Mel BW, Svoboda K (October 2004). "Cortical rewiring and 

information storage". Nature 431 (7010): 782–8. 



4.5.3 Σπζηήκαηα αηζζεηήξσλ 

 

O Horace Barlow ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αλέπηπμε κνληέια θαζψο θαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξνχζε ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ. Ο Barlow 

δηαπίζησζε φηη ε επεμεξγαζία ησλ πξψηκσλ αηζζεηήξησλ ζπζηεκάησλ αθνινπζνχλ 

κηα κνξθή απνδνηηθήο θσδηθνπνίεζεο φπνπ νη λεπξψλεο θσδηθνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ spikes.  Ζ ηξέρνπζα έξεπλα εζηηάδεη 

ηφζν ζηε βηνθπζηθή κνληεινπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ φζν θαη ζηε 

ζεσξεηηθή κνληεινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηζζεηήξσλ. Τα κνληέια πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηνπο αηζζεηήξεο πξνηείλνπλ φηη ν εγθέθαινο εθηειεί θάπνηα κνξθή 

Μπευδηαλνχ ζπκπεξάζκαηνο θαη ηελ ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ αηζζεηήξησλ 

πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί ε αληίιεςή καο.
13

 

4.5.4 Σπκπεξηθνξά ησλ δηθηύσλ 

 

Ο θάζε λεπξψλαο απφ κφλνο ηνπ δε δίλεη φιε ηελ πιεξνθνξία. Οη λεπξψλεο 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο αλαπηχζζνπλ δίθηπα. Έλαο κηθξφο αξηζκφο 

δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά θαη 

δπλαηφηεηεο γηα επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε έλα λεπξψλα απφ 

κφλν ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ηέηνησλ δηθηχσλ απφ λεπξψλεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο είλαη βαζηθφο ηνκέαο ζηελ ππνινγηζηηθή λεπξνεπηζηήκε, ίζσο επεηδή ππάξρεη 

ειάρηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο κε-γξακκηθά αιιειεπηδξψληα ζπζηήκαηα. 

Τα δίθηπα έρνπλ επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο γηα επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο εθηφο 

απφ απηέο ησλ κνλαδηθψλ λεπξψλσλ, φπσο ηελ αληηπξνζψπεπζε πιεξνθνξίαο κε 

έλαλ θαηαλεκεκέλν ηξφπν. Τέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ησλ 

αηζζεηήξησλ εξεζηζκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζπρλά ζηνλ εγθέθαιν.  

 

Τα δίθηπα κε κία ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή θαη εηδηθέο δπλαηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ελζσκαηψλνληαη ζε κεγαιχηεξεο δνκέο πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα εθηεινχλ αθφκα πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ κειέηε ηνπ εγθεθάινπ ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ζίγνπξα απαξαίηεηε 

γηα λα θαηαλνήζνπκε ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ πςειφηεξεο ηάμεο, θαη ζ’ απηφ ην 

επίπεδν είλαη πνπ έρνπκε ηε ιηγφηεξε θαηαλφεζε. Απηφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αιιειεπίδξαζε πνιιψλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ππνζπζηεκάησλ, θαη ε θαηαλφεζε ηέηνησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαίλεηαη λα έρεη 

θεληξηθφ ραξαθηήξα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ. Δίλαη πηζαλφ 

φηη κφλν ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε αξθεηψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ επηηξέπεη ηηο 

πςεινχ επηπέδνπ εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Γελ είκαζηε αθφκα ζε ζέζε λα 

αλαπαξάγνπκε πνιιέο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ κε απηέο ηηο κεραλέο θαη 

κία εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ είλαη επηζπκεηή γηα πνιινχο 

ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάπηπμεο πξνεγκέλσλ ηερληθψλ εθαξκνγψλ 

θαη ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ εγθεθάινπ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο είλαη 

κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε θαζψο έρνπκε εξγαιεία θαη κεζφδνπο ηθαλέο λα 

ραξαθηεξίζνπλ  ηφζν κεγάια ζπζηήκαηα. Μία αθφκα δπζθνιία είλαη φηη ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα δελ είλαη έλα απνκνλσκέλν ζχζηεκα αιιά αιιειεπηδξά ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ κε ην πεξηβάιινλ. 

 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_neuroscience#Major_topics 



Δλψ κηα κεγάιε νκάδα επηζηεκφλσλ πξνηηκά ηα ιηγφηεξν πνιχπινθα κνληέια 

ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε «απνθάιπςε» ησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν πνιχπινθε είλαη ε δνκή ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Τα πξφηππα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαπηχζζνληαη ζε πιαηθφξκεο πξνζνκνηψζεσλ φπσο ε GENESIS
14

 

θαη ε Neuron
15

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο νη νπνίεο λα ελζσκαηψζνπλ απηά 

ηα επίπεδα πνιππινθφηεηαο
16

.  

4.5.6 Γλσζηηθή Νεπξνεπηζηήκε 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο γλσζηηθήο λεπξνεπηζηήκεο είλαη ε κειέηε ησλ εζσηεξηθψλ 

αληηπξνζσπεχζεσλ ησλ λνεηηθψλ γεγνλφησλ. Ζ γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε πξνήιζε 

απφ πέληε θχξηεο ηερληθέο θαη ελλνηνινγηθέο εμειίμεηο. Αξρηθά ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960 θαη 1970 αλαπηχρζεθαλ ηερληθέο γηα ηελ εμέηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

επηκέξνπο θπηηάξσλ ζηνλ εγθέθαιν άζηθησλ θαη δξαζηήξησλ πξσηεπφλησλ, γεγνλφο 

πνπ έθαλε δπλαηή ηε κειέηε δηεξγαζηψλ ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θίλεζεο ζην 

θπηηαξηθφ επίπεδν, ελψ ηα δψα εθδήισλαλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Γεχηεξνλ, 

θπηηαξηθέο κειέηεο νδήγεζαλ ζηελ δηαπίζησζε φηη αθφκα θαη ζχλζεηεο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο, φπσο ε πξνζνρή θαη ε ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηχπν 

εθθφξηηζεο επηκέξνπο θπηηάξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Τν 

γεγνλφο απηφ άιιαμε ηνλ ηξφπν κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε πεηξακαηφδσα θαη 

ζηνλ άλζξσπν, ψζηε ζήκεξα ε πξνζνρή λα κελ εζηηάδεηαη ζην πσο έλα εξέζηζκα 

πξνθαιεί κηα απφθξηζε, αιιά ζην πσο έλα άηνκν θζάλεη ζηελ απφθξηζε, δειαδή 

ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ.  

 

Τξίηνλ, νη πξφνδνη ζηελ λεπξνβηνινγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε γλσζηηθή 

ςπρνινγία πξνθάιεζαλ θαη πάιη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή λεπξνινγία. 

Αθνχ ε λεπξηθή βάζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη κε ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνλ εγθέθαιν, πνιιέο γλψζεηο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε βιαβψλ ηνπ θινηνχ.  

 

Πνιινί αζζελείο κε βιάβεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

εκθαλίδνπλ αξθεηά ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο. Οη κειέηεο απηέο δείρλνπλ 

φηη ζε θάζε ζχζηεκα ππάξρνπλ πνιιέο αλεμάξηεηεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ.  

 

Τέηαξηνλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ απεηθφληζεο (ηνκνγξαθία εθπνκπήο 

πνδηηξνλίσλ, απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, καγλεηηθή 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθία θ.α.) θαηέζηε δπλαηφο ν ζπζρεηηζκφο ησλ κεηαβνιψλ 

δξαζηεξηφηεηαο λεπξσληθψλ πιεζπζκψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ζηνλ δσληαλφ εγθέθαιν 

ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Τέινο ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ ζπλέβαιε κε δχν ηξφπνπο ζηε γλσζηηθή 

λεπξνεπηζηήκε. Πξψηνλ, ράξηο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο έγηλε δπλαηή ε 

ηππνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεγάισλ πιεζπζκψλ λεπξψλσλ θαη ε έλαξμε 

ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ γηα ζχλζεηεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Σε ζχλζεηα 

                                                 
14 http://genesis-sim.org/ 
15 http://www.neuron.yale.edu/neuron/ 
16 Anderson, Charles H.; Eliasmith, Chris (2004). Neural Engineering: Computation, 

Representation, and Dynamics in Neurobiological Systems (Computational Neuroscience). 
Cambridge, Mass: The MIT Press 



ζπζηήκαηα λεπξψλσλ, φπσο είλαη εθείλα πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηε 

δξάζε, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε φρη κφλν ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπηηάξσλ αιιά 

θαη ηε ζπλδεζκνινγία ηνπο. Με ηελ αλάιπζε ησλ θπθισκάησλ γίλνληαη θαηαλνεηέο 

νη ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ νη νπνίεο αλ θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο 

λεπξψλσλ ηνπ δηθηχνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ίδηεο ή αθφκε θαη φκνηεο κε ηηο 

θπηηαξηθέο ηδηφηεηεο. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηεί 

απηφ ην πξφβιεκα δηφηη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κνληέισλ κεγάισλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ. Γεχηεξνλ νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν αλάινγεο κε ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ, δηφηη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα 

επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκφ, απνζήθεπζε, θαη επαλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. Με ηελ 

έλλνηα απηή ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ παξέρεη κηα γιψζζα ε νπνία είλαη δπλεηηθά 

ρξήζηκε γηα ηελ αλάιπζε ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία.            

 
Γεληθά 
 

  Ζ Υπνινγηζηηθή Νεπξνεπηζηήκε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηηο έξεπλεο ζε φια ηα 

επίπεδα θαη δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ην φηη νη επηζηήκνλεο πνπ δξνπλ ζε απηή 

ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή εξεπλνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κνληέισλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Ζ ζπκβνιή ηεο Υπνινγηζηηθήο Νεπξνεπηζηήκεο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή 

ζηελ θαηαλφεζε κε γξακκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ πνιιψλ ππν-δηαδηθαζηψλ, 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγθεθάινπ πνπ επηηξέπεη πνιιέο εγθεθαιηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπηπιένλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα θαηαλνεζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, θαζψο νη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη ζπρλά αξκφδνπλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηέηνησλ ζρέζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, λα ελψζνπλ ην ράζκα κεηαμχ 

κηαο θπζηνινγηθήο κέηξεζεο θαη ηεο θαηαλφεζήο ηεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπκε 

ζπζρεηίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο νξγαληζκνχ. 

 

Σε κηα ηδαληθή θαηάζηαζε ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα ελζσκαησζνχλ ηα 

πεηξακαηηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνο έξεπλα ζε έλα ζπλεπέο κνληέιν 

ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Σεκαληηθά πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα πξνο είζνδν ζηε Yπνινγηζηηθή Nεπξνεπηζηήκε πξνέξρνληαη απφ ηε 

λεπξνβηνινγία, απφ ηε λεπξνθπζηνινγία φπνπ ε ζπκπεξηθνξά κνλαδηθψλ λεπξψλσλ 

εξεπλάηαη θαη απφ ηελ ςπρνινγία φπνπ κειεηψληαη νη επηδξάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κέζσ ςπρνθπζηθψλ πεηξακάησλ. Οη ππνινγηζηηθνί λεπξνεπηζηήκνλεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ καζεκαηηθά κνληέια γηα ηελ πεξηγξαθή πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, 

δαλεηδφκελνη κεζφδνπο απφ κία κεγάιε πνηθηιία πεξηνρψλ, φπσο καζεκαηηθά, 

θπζηθή, επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζηαηηζηηθή. Τέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο  θαη 

κειέηεο κε ηε βνήζεηα ησλ κνληέισλ ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιέςεηο πνπ ζα πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ πεηξακαηηθά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

 

 Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επαλαθαζνξηζηεί ε ππφζεζε θαη λα αλαπηχμνπκε πην 

αθξηβή κνληέια ή κνληέια πνπ κπνξεί λα ξίμνπλ θσο ζε δηάθνξα άιια θαηλφκελα. 

Μειέηεο ζηελ Yπνινγηζηηθή Nεπξνεπηζηήκε κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ φπσο πξνεγκέλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απεηθφληζεο ηνπ 

εγθεθάινπ, ζε ηερληθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζκνχο θαζ’ νκνίσζε 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηειηθά, ζηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ζεξαπεηψλ γηα αζζελείο κε 

εγθεθαιηθέο βιάβεο.  



 

5 Τερλεηνί Δγθέθαινη θαη Νεπξσληθά Γίθηπα 
 

Ο πξαγκαηηθφο εγθέθαινο κνηάδεη κε πνιηφ. Οη λεπξψλεο, ηα αηκνθφξα 

αγγεία θαη νη γεκάηεο κε πγξφ θνηιίεο, είλαη θηηαγκέλεο απφ ιηπηδηθέο κεκβξάλεο θαη 

πξσηεΐλεο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Ζ κειέηε ηνπ εγθεθάινπ κνηάδεη λα είλαη 

ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ηε Βηνινγηθή θαη Ηαηξηθή έξεπλα. Ωζηφζν ππάξρεη θαη έλαο 

άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο, πνπ έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεκαηηθψλ, 

ησλ θπζηθψλ, ησλ κεραλνιφγσλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο εγθέθαινο 

εμεηάδεηαη κε ηε βνήζεηα εμηζψζεσλ, ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ θαη απηφκαησλ 

ζπζθεπψλ πνπ κηκνχληαη ηνπο πξαγκαηηθνχο λεπξψλεο.  

 

 
Δηθόλα 8 

5.1 Τερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα  

 

Τα Τερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα ή απιά Νεπξσληθά Γίθηπα απνηεινχλ κηα 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ απφ κηα 

κεραλή. Βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα εθηεινχλ ππνινγηζκνχο 

κε καδηθφ παξάιιειν ηξφπν. Τα Νεπξσληθά Γίθηπα βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ησλ Βηνινγηθψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Σηελ νπζία απνηεινχλ κηα ζπιινγή απφ 

λεπξψλεο (Processing Units- PUs) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Κάζε λεπξψλαο έρεη 

πνιιέο εηζφδνπο αιιά κφλν κία έμνδν ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

είζνδν γηα άιινπο λεπξψλεο. Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, ε νπνία θαη πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ζπληειεζηή 

βάξνπο (ζχλαςε). Ζ επεμεξγαζία θάζε λεπξψλα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε 

κεηαθνξάο, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ θάζε έμνδν ζε ζρέζε κε ηηο εηζφδνπο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο βάξνπο.  

 

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη 

εθπαηδεπηεί γηα λα κάζεη. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν κάζεζε, κηιάκε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ βάξνπο έηζη ψζηε ην Νεπξσληθφ Γίθηπν 

λα κπνξεί λα εθηειεί ηνπο επηζπκεηνχο ππνινγηζκνχο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκσλ πνπ είλαη γλσζηνί σο θαλφλεο κάζεζεο. 

 

 Ο ξφινο πνπ παίδνπλ νη ζπληειεζηέο βάξνπο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο 

απνζήθεπζε γλψζεο, ε νπνία παξέρεηαη κέζσ παξαδεηγκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

Ν.Γ. καζαίλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή ην θπζηθφ κνληέιν πνπ παξέρεη ηα 



δεδνκέλα. Μεξηθά βαζηθά Νεπξσληθά Γίθηπα είλαη ηα Νεπξσληθά Γίθηπα ρσξίο 

αλαηξνθνδφηεζε, π.ρ. ηα εκπξφο ηξνθνδφηεζεο Ν.Γ. πνιιψλ επηπέδσλ (feedforward 

multilayer Neural Networks), κε αλαηξνθνδφηεζε, π.ρ. ην κνληέιν Hopfield, ηα 

Cellular neural networks, θ.α. 

 
Δηθόλα 9 Aξρηηεθηνληθή κνληέινπ Hopfield 

5.2 Τν κνληέιν ηνπ Τερλεηνύ Νεπξώλα 

 

Έλαο λεπξψλαο ζπληζηά κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο, πνπ απνηειεί 

ζεκέιην ιίζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Τν κνληέιν απηφ 

απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 
i. Έλα ζύλνιν από ζςνάτειρ ή ζςνδεηικούρ κπίκοςρ, θάζε κηα από ηηο νπνίεο 

ραξαθηεξίδεηαη από έλα «βάξνο» ή «δύλακε». Πην αλαιπηηθά, έλα 

ζήκα xj ζηελ είζνδν ηεο ζύλαςεο j πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ λεπξώλα k, 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπλαπηηθό βάξνο wkj. Γηαθξίλνληαη δύν 

πεξηπηώζεηο:  

a. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζύλαςε είλαη δηεγεξηηθή (δειαδή σζεί 

ηνλ λεπξώλα λα απνθξηζεί ζηε δηέγεξζε) ην βάξνο wkj είλαη 

ζεηηθό, 

b. αλ ζύλαςε είλαη απαγνξεπηηθή (δειαδή απνηξέπεη ηελ 

λεπξώλα λα παξάγεη κηα απόθξηζε) ην βάξνο είλαη αξλεηηθό. 

 

ii. Έλαλ αθποιζηή γηα ηελ πξόζζεζε ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ, πνπ παίξλνπλ 

βάξνο από ηελ αληίζηνηρε ζύλαςε. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο απνηεινύλ ην 

γξακκηθό ζπλδπαζηή.  

 

iii. Μηα ζςνάπηηζη ενεπγοποίηζηρ γηα ηε κείσζε ηνπ εχξνπο ηεο εμφδνπ 

ηνπ λεπξψλα. 



Σην κνληέιν επίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη έλα εμσηεξηθά εθαξκνδφκελν 

καηώθλι θκ, ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηεο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνδφκελε 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο, πνπ αθνινπζεί. Σε πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ην 

θαηψθιη αλαθέξεηαη θαη ζαλ πφισζε (bias). Φξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθνχο φξνπο, 

έλαο λεπξψλαο k πεξηγξάθεηαη απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο: wkjxj 

 
                                                           

                                                              yk=θ(uk-θk) 

 

φπνπ xj είλαη ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη ηα wkj είλαη ηα ζπλαπηηθά βάξε ηνπ k. 

 

Τν uk αλαθέξεηαη ζηελ γξακκηθή ζπλδπαζηηθή έμνδνο ηνπ λεπξψλα, ην ζk 

είλαη ην θαηψθιη, θ(.) είλαη ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ελψ ην  yk είλαη ην ζήκα 

εμφδνπ ηνπ λεπξψλα, πνπ αλαθέξεηαη θαη ζαλ πξαγκαηηθή έμνδνο. Ζ ρξήζε ηνπ 

θαησθιίνπ ζθ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή ελφο εγγελνχο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο εμφδνπ uθ ηνπ γξακκηθνχ ζπλδπαζηή ηνπ ζρήκαηνο 1, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε: 

5.3 Rate Μνληέια 

 

Δθφζνλ ηα spikes είλαη ε γιψζζα ηνπ εγθεθάινπ, ε θαηαλφεζε ηνπ 

λεπξσληθνχ θψδηθα είλαη ε αληίζηνηρε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ spikes θαη 

ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνθαινχλ. Έλα είδνο ηδηφηππεο εξκελείαο είλαη δηακέζνπ ηεο 

ζηηγκηαίαο ή αιιηψο rate ζπρλφηεηαο πνπ αλαπαξηζηά ηελ ππθλφηεηα ησλ spikes ζε 

έλα ρξνληθφ παξάζπξν. Τα αληίζηνηρα rate κνληέια νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο λεπξσληθήο ιεηηνπξγίαο ελφο λεπξψλα θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ λεπξψλσλ ζε επίπεδν rate ζπρλφηεηαο εθθφξηηζεο. Τα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ είλαη α) ε βαζηθή λεπξσληθή ιεηηνπξγία 

θαη β) ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπλδέζεσλ.  

5.3.1 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο     

 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε ζεκειηψδε κνλάδα ηνπ δηθηχνπ, ην θχηηαξν ή 

ην λεπξψλα (ζηε κεραληθή ραξαθηεξίδεηαη σο perceptron). Κάζε δίθηπν είλαη δπλαηφλ 

λα ραξαθηεξηζζεί σο ζπλνιηθφ δεδνκέλνπ ηεο επίζεο ππνδηαίξεζεο ηνπ ζε επηκέξνπο 

ηνπηθά δίθηπα. Ζ δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ππνδηαηξέζεσλ θαηαιήγεη ζην θχηηαξν ην 

νπνίν απαηηεί πνιχ θαιή ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή. Οη βηνθπζηθέο ηδηφηεηεο απηνχ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε ρξνληθή ζηαζεξά t (ms) θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο κεκβξαληθήο 

αληίζηαζεο R (ΜΩ) θαη ρσξεηηθφηεηαο απηνχ C (Farad): η = RC. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο δίλεηαη παξαθάησ ιφγσ ηεο πςειήο ζεκαζίαο ζηελ απάληεζε ηνπ 

θπηηάξνπ φηαλ δέρεηαη βξαρεία δηακνξθσκέλε πξνζπλαπηηθή είζνδν. Μηα άιιε 

εμίζνπ ζεκαληηθή βηνθπζηθή ηδηφηεηα είλαη ν νπδφο δηέγεξζεο ζ (nA), πξφθεηηαη γηα 

ην θξάγκα ηνπ ζπλαπηηθνχ ξεχκαηνο εηζφδνπ, πνπ αλ μεπεξαζηεί ηφηε ην θχηηαξν 

απνθξίλεηαη. Φξεζηκνπνηείηαη ν φξνο νπδφο ζην ξεχκα αληί γηα δπλακηθφ θαζψο έλα 

θχηηαξν καδεχεη ηηο αζξνίζεηο ζπλαπηηθψλ ξεπκάησλ θαη γελλά έλα δπλακηθφ 

ελέξγεηαο φηαλ πξάγκαηη ην δπλακηθφ κεκβξάλεο πηάζεη ηνλ νπδφ, έζησ Vth (mV). 

Βέβαηα γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο ηηκήο απαηηείηαη έλα ειάρηζηφ ξεχκα, πνπ θαη 

απηφ νλνκάδεηαη νπδφο, ζ= Vth /R. Οη νπδνί δπλακηθνχ ξεχκαηνο είλαη νχησο ή άιισο 



γξακκηθψο αλάινγνη νπφηε θαη ε επρέξεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ησλ φξσλ. Μηα 

Τξίηε είλαη ε αλψηαηε ηηκή Μ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ζηελ έμνδφ ηνπ ην θχηηαξν.  

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλψηεξε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο ηνπ λεπξψλα θαη είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο απφιπηεο αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ tref, δειαδή M=1/ tref. 

Τέινο κηα επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ν ζπληειεζηήο θέξδνπο G, (Hz/nA) 

ηεο εηζφδνπ ζηελ έμνδν. Καη νη ηέζζεξηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο απνηεινχλ εζσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δηεγεξζηκφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ. Σχκθσλα κε κηα πξψηε πξνζέγγηζε 

(Rall et all, 1960) ην λεπξηθφ θχηηαξν δέρεηαη σο είζνδν Η(t) ζπλαπηηθφ ξεχκα (nA) 

πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξνζπλαπηηθήο ζπρλφηεηαο εθθφξηηζεο. Πεηξάκαηα (θπξίσο 

ηνπ Rall) έδεημαλ φηη ε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο είλαη αλάινγε ηνπ αζξνίζκαηνο θαη 

πξψηεο παξαγψγνπ απηνχ ηνπ δηακεκβξαληθνχ δπλακηθνχ πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 

αμνληθφ ινθίδην ηνπ λεπξψλα. Ζ γελλήηξηα ηνπ δπλακηθνχ απηνχ νξίδεηαη απφ έλα 

κεραληθφ ζχζηεκα 1
νπ

 βαζκνχ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαηά ηξφπν γξακκηθφ νη 

δελδξηηηθέο επηξξνέο απφ πξνζπλαπηηθά θχηηαξα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο είζνδνη 

ηνπ λεπξψλα θαη ε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο ν(t) ηνπ θπηηάξνπ πξνζεγγίδεηαη πνιχ 

θαιά απφ ηελ θάησζη εκη-γξακκηθή δηαθνξηθή εμίζσζε (Rall, 1960): 

η * ν’(t) + ν(t) =g(I(t)) 

φπνπ g είλαη ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε θαη πεξηγξάθεη ηελ ζηαηηθή ζρέζε (ν’(t)=0) 

κεηαμχ κεηαβνιήο ηνληηθνχ ξεχκαηνο εηζφδνπ θαη αληίζηνηρεο κεηαβνιήο ζπρλφηεηαο 

εθθφξηηζεο ηνπ λεπξψλα.  

 

 Σηε κεραληθή, ν κεραληζκφο απφθξηζεο ηνπ λεπξψλα είλαη βαζππεξαηφ 

θίιηξν ρακειψλ ζπρλνηήησλ (Papoulis, 1977) κε θέξδνο 1/η θαη ρξνληθή ζηαζεξά η. 

Πξάγκαηη ν κεηαζρεκαηηζκφο Laplace θαη ζηα δχν κέιε ηεο πξνεγνχκελεο εμίζσζεο 

νδεγεί ζηε Laplace ζπλάξηεζε κεηαθνξάο H(s) = 1/η*s + 1  πνπ ηθαλνπνηεί ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ βαζππεξαηνχ θίιηξνπ ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ζε ζπρλφηεηεο 

(spikes/s) κηθξφηεξεο απφ 1/2*π*η.  

 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαζψο απνηειεί ηε βάζε γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θχηηαξν θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

πξνζέγγηζε ελφο δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ  απφ απηά φπνπ ε βαζηθή πιένλ 

παξάκεηξνο είλαη ε αξρηηεθηνληθή ζπλδεζκνινγία θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

επηκέξνπο ζπλδέζεσλ δειαδή ζηα ζπλδεζκηθά βάξε. Θα κπνξνχζακε λα δψζνπκε 

πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδεηαη ε λεπξνβηνινγία κε 

ηε κεραληθή (ή καζεκαηηθή) αλαπαξάζηαζε ηεο δξάζεο ηνπ λεπξψλα.  

 

Δπηπιένλ ε παξαπάλσ εμίζσζε εξκελεχεη ηφζν ηελ απφθξηζε ηνπ θπηηάξνπ φηαλ 

απηφ δέρεηαη ζηαηηθή είζνδν, ν(t) = ζηαζεξή  ν’(t) =0, δειαδή ακεηάβιεηε ζην 

ρξφλν φζν θαη δπλακηθή (η * ν’(t)) ή αιιηψο δηακνξθσκέλε, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

αληίζηαζεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ. Ζ κεραληθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

λεπξνβηνινγία ηνπ θπηηάξνπ θέξνπλ ηελ παηξφηεηα ηνπ φξνπ εκη-γξακκηθή έμνδνο. 

Τν ππφβαζξν ηεο ζπρλφηεηαο εθθφξηηζεο αλαθέξεηαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, ην 

θχηηαξν εθθνξηίδεηαη ζηαζεξά φηαλ ε κεηαβνιή ηεο πξνζπλαπηηθήο εηζφδνπ είλαη 

κεδέλ. Μεηαβνιή ηεο δηεγεξηηθήο δξάζεο πξνζπλαπηηθψλ θπηηάξσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απμεηηθή κεηαβνιή ηεο εμφδνπ κε ζπληειεζηή G. Τν αλάινγν φηαλ 

ππάξμεη κεξηθή αλαζηνιή φπνπ ε ζπρλφηεηα εθθφξηηζεο ηνπ θπηηάξνπ ζηφρνπ 

κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ζπληειεζηή G. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη κεγάιε 

πξνζπλαπηηθή αλαζηνιή νδεγεί ζε ζηγή ην λεπξψλα ζηφρν, δειαδή δελ εθθνξηίδεη. 



 Τέινο κεγάιε δηεγεξηηθή κεηαβνιή ζε θαηάζηαζε θνξεζκνχ ηελ εθθφξηηζε απηνχ 

(πάληα ζε ζρέζε κε ηηο βηνθπζηθέο ηδηφηεηεο).  

 

Αθνχ πεξηγξάςακε ηε ζηαηηθή έθθξαζε ησλ κεηαβνιψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ελφο δηθηχνπ, ζα θάλνπκε ην ίδην γηα ηελ αληίζηνηρε 

δπλακηθή. Πσο δειαδή επεμεξγάδεηαη ν λεπξψλαο δηακνξθψζεηο εηζφδνπ. Δδψ 

ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη κεκβξαληθέο κεηαβιεηέο αληίζηαζεο θαη ρσξεηηθφηεηαο. 

Απφ ηε Φπζηθή είλαη γλσζηφ φηη φζν κεγαιχηεξε ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππθλσηή ηφζν 

πεξηζζφηεξν ρξφλν δηαξθεί ε δηάζεζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ φηαλ αλνίμεη ην θχθισκα 

ηξνθνδνζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν λεπξψλαο ζπλερίδεη λα εθθνξηίδεη θαη κεηά ηε 

δηαθνπή εηζφδνπ. Μεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα κεκβξάλεο ζεκαίλεη επηκήθπλζε ηνπ 

ρξφλνπ εθθφξηηζεο.  

5.4 Πιενλεθηήκαηα Νεπξσληθώλ Γηθηύσλ17  

 

Ζ ζπκπαγήο παξάιιεια θαηαλεκεκέλε δνκή θαη ε ηθαλφηεηα κάζεζεο ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ, θάλνπλ δπλαηή ηελ επίιπζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία ζπάλε ζε κηθξφηεξα έξγα, πνπ αλαιακβάλνπλ ηα λεπξσληθά δίθηπα αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

 

Ζ ρξήζε ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ παξέρεη ηηο αθφινπζεο ρξήζηκεο ηδηφηεηεο : 
 Μη-γπαμμικόηηηα. Απηή νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη έλα Λεπξσληθό Γίθηπν 

δνκείηαη από ηε ζύλδεζε λεπξώλσλ, νη νπνίνη είλαη κε-γξακκηθέο ζπζθεπέο. 

Ζ κε-γξακκηθόηεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθή ηδηόηεηα, ηδηαίηεξα αλ ν θπζηθόο 

κεραληζκόο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ είλαη κε-γξακκηθόο. 

 Σσεδιαζμόρ Ειζόδος-Εξόδος. Έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα κάζεζεο πνπ 

θαιείηαη επηβιεπόκελε κάζεζε, εκπιέθεη κεηαβνιή ησλ synaptic βαξώλ ηνπ 

Λεπξσληθνύ Γηθηύνπ, εθαξκόδνληαο έλα ζύλνιν δεηγκάησλ εμάζθεζεο ή 

παξαδείγκαηα έξγσλ. Θάζε παξάδεηγκα απνηειείηαη από έλα κνλαδηθό ζήκα 

εηζόδνπ θαη ηελ επηζπκεηή απόθξηζε. Ζ εμάζθεζε ηνπ δηθηύνπ 

επαλαιακβάλεηαη γηα πνιιά παξαδείγκαηα, κέρξη ην δίθηπν λα θηάζεη ζε κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε, όπνπ πιένλ δελ γίλνληαη αιιαγέο ζηα βάξε. Έηζη ην 

δίθηπν καζαίλεη από ηα παξαδείγκαηα, θαηαζθεπάδνληαο έλα ζρεδηαζκό 

εηζόδνπ-εμόδνπ γηα ην πξόβιεκα ζην ρέξη.  

 Πποζαπμοζηικόηηηα. Σα Λεπξσληθά Γίθηπα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

πξνζαξκόδνπλ ηα βάξε ηνπο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Κεξηθέο 

θνξέο νη πξνζαξκνγέο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

γη’απηό ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο δίιεκκα ζηαζεξόηεηαο-πιαζηηθόηεηαο. 

 Αποδεικηική Απόκπιζη. Έλα Λεπξσληθό Γίθηπν ζρεδηάδεηαη γηα λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο όρη κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππόδεηγκα πνπ επηιέγεηαη αιιά 

θαη γηα ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ απόθαζε πνπ παίξλεηαη. Απηό βειηηώλεη ηελ 

απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Σςναθήρ Πληποθοπία. Ζ γλώζε αλαπαξηζηάλεηαη από ηελ πνιύ δνκεκέλε θαη 

ελεξγή θαηάζηαζε ηνπ Λεπξσληθνύ Γηθηύνπ.  

 Ανηοσή ζε ζθάλμαηα. Έλα λεπξσληθό δίθηπν, πινπνηεκέλν ζε πιηθό 

(hardware) έρεη ηε ζεκαληηθή ηδηόηεηα λα είλαη “αλεθηηθό ζε ζθάικαηα”, κε 

                                                 
17 http://prlab.ceid.upatras.gr/courses/simeiwseis/PEZ_ND.GA/odl_nnga_1.pdf 



ηελ έλλνηα όηη ε απόδνζή ηνπ κεηώλεηαη θάησ από αληίμνεο ιεηηνπξγηθέο 

ζπλζήθεο. 

 Υλοποιηζιμόηηηα ζε VLSI. Ζ ζπκπαγήο παξάιιειε θύζε ηνπ Λεπξσληθνύ 

Γηθηύνπ, θάλεη δπλαηή ηελ πινπνίεζε ηνπ ζε VLSI ηερλνινγία, έηζη ώζηε ηα 

λεπξσληθά δίθηπα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

 Ομοιομοπθία Ανάλςζηρ και Σσεδιαζμού. Ζ έλλνηα είλαη όηη ν ίδηνο 

ζπκβνιηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη ζε όια ηα πεδία πνπ πεξηέρνπλ εθαξκνγή ησλ 

λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ππνδειώλεηαη κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: Οη λεπξώλεο παξηζηάλνπλ έλα ζπζηαηηθό 

ζπλεζηζκέλν ζε όια ηα λεπξσληθά δίθηπα. Απηή ε ηδηόηεηα θάλεη δπλαηό ην 

δηακνηξαζκό ζεσξηώλ θαη αιγνξίζκσλ εθκάζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Ρπζκηζηηθά (αλαδξνκηθά) δίθηπα 

κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κέζσ κηαο ακηγνύο νινθιήξσζεο από modules. 

 Αναλογία με Νεςποβιολογία. Ο ζρεδηαζκόο λεπξσληθώλ δηθηύσλ γίλεηαη ζε 

αλαινγία κε ηνλ εγθέθαιν. Οη λεπξνβηνιόγνη βιέπνπλ ηα λεπξσληθά δίθηπα 

ζαλ αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηελ εμήγεζε λεπξνβηνινγηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Οκνίσο νη κεραληθνί βιέπνπλ ζηε λεπξνβηνινγία γηα λέεο ηδέεο γηα ηελ 

επίιπζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ. 



 

6 Μαζεκαηηθά κνληέια ηεο δπλακηθήο ησλ 

Νεπξσληθώλ Γηθηύσλ 
 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ καθξνζθνπηθή (ζηαηηζηηθή) 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεκνλσκέλσλ, δειαδή ρσξίο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ καζεκαηηθά 

κνληέια. Σηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηφζν ηα καζεκαηηθά 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φζν θαη νη παξαδνρέο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε 

κειέηε θάζε πεξίπησζεο έηζη ψζηε λα θηάζνπκε ζηηο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο ησλ δηθηχσλ.        

 

Αξρηθά κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ μεμονυμένυν νεςπυνικών δικηύυν με 

διεγεπηικέρ ζςνάτειρ ζεσξψληαο φηη ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο ηζνχηαη κε 1 (r=1), 

δειαδή αλ δηεγεξζεί έλαο λεπξψλαο ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη κηα ρξνληθή ζηηγκή 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαδηεγεξζεί. Παξάιιεια ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε 

δηέγεξζε ελφο λεπξψλα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ κεηαζπλαπηηθνχ δπλακηθνχ (PSP) 

ζην κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα, δειαδή ν ρξφλνο ζπλαπηηθήο θαζπζηέξεζεο, ηζνχηαη 

επίζεο κε 1 (η=1). 

 

Σηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ μεμονυμένυν νεςπυνικών 

δικηύυν με διεγεπηικέρ ζςνάτειρ ζεσξψληαο φκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φηη 

ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο (r>1), θάηη ην νπνίν ηζρχεη ζηε 

γεληθή πεξίπησζε ζε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ εθδνρή, ελψ ν ρξφλνο ζπλαπηηθήο 

θαζπζηέξεζεο παξακέλεη ίζνο κε ηε κνλάδα (η=1). 

 

Τέινο κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ αζύγσπονυν μεμονυμένυν νεςπυνικών 

δικηύυν με διεγεπηικέρ ζςνάτειρ ζηα νπνία, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο,  ε 

αλεξέζηζηε πεξίνδνο είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο (r>1) αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηε δηέγεξζε ελφο λεπξψλα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ κεηαζπλαπηηθνχ 

δπλακηθνχ (PSP) ζην κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα, δειαδή ν ρξφλνο ζπλαπηηθήο  

θαζπζηέξεζεο, είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1 (η>1). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη 

παξαδνρέο πνπ γίλνληαη πξνζεγγίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο.       

6.2 Μεκνλσκέλα λεπξσληθά δίθηπα κε δηεγεξηηθέο 

ζπλάςεηο  

 

Θεσξνχκε κεκνλσκέλν (δειαδή ρσξίο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο) λεπξσληθφ 

δίθηπν απνηεινχκελν απφ Ν λεπξψλεο. Κάζε λεπξψλαο δηαζέηεη κ ζπλάςεηο, θαηψθιη 

ελεξγνπνίεζεο ζ θαη αλεξέζηζηε πεξίνδν r. Κάζε ζχλαςε έρεη ζπλαπηηθή ηζρχ w. 

Όινη νη λεπξψλεο αλ εξεζηζηνχλ παξάγνπλ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ (Post-Synaptic 

Potential – PSP) κεηά απφ η ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Θεσξνχκε πξνο ην παξφλ φηη : 

 



r = 1  θαη η = 1 

 

Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n ην πνζνζηφ ησλ ελεξγψλ λεπξψλσλ ηνπ δηθηχνπ είλαη 

αn ην δεηνχκελν είλαη πνηφ είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ελεξγψλ λεπξψλσλ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή n+1, δειαδή λα βξεζεί ην αn+1 ζα ζπλάξηεζε ηνπ αn θαη ησλ 

δνζκέλσλ παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Δξγαδφκαζηε σο εμήο: 

Αλ είλαη αn ην πνζνζηφ ησλ ελεξγψλ λεπξψλσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n, ηφηε ν 

αξηζκφο ησλ ελεξγψλ λεπξψλσλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή είλαη Ν * αn , άξα ηελ 

επφκελε ρξνληθή ζηηγκή ζα παξαρζνχλ ζπλνιηθά L = Ν * αn * κ κεηαζπλαπηηθά 

δπλακηθά (PSP). Πξέπεη ηψξα λα ππνινγίζνπκε ηε πηζαλφηεηα έλαο λεπξψλαο λα 

ιάβεη ζπλνιηθφ PSP πνπ λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ θαησθιίνπ ελεξγνπνίεζεο ζ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεγεξζεί. Ζ πηζαλφηεηα pk έλαο λεπξψλαο λα ιάβεη k PSP απφ ηα L 

πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηνπο ελεξγνχο λεπξψλεο δίλεηαη απφ ηε δησλπκηθή 

θαηαλνκή: 
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                                 (1) 

 

Ο λεπξψλαο ζα δηεγεξζεί αλ ζπκβεί λα είλαη k*w ≥ ζ ή k ≥ ζ/w. Γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε φπνπ w = 1, ε ηειεπηαία ζπλζήθε κεηαηξέπεηαη ζε k ≥ ζ. 

Άξα ε πηζαλφηεηα λα ιάβεη έλαο λεπξψλαο ζπλνιηθφ PSP κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

θαησθιίνπ ελεξγνπνίεζεο ζ είλαη ην άζξνηζκα ησλ πηζαλνηήησλ pk γηα k ≥ ζ. Άξα: 

 

( , )
L

n k

k
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                                               (2) 

 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηελ ζπλνιηθή πηζαλφηεηα έλαο λεπξψλαο λα ιάβεη 

ηνπιάρηζηνλ φζν PSP ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεγεξζεί. Δπεηδή φκσο νη λεπξψλεο 

έρνπλ αλεξέζηζηε πεξίνδν r, δελ κπνξνχλ φινη νη λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ λα 

δηεγεξζνχλ. Δηδηθφηεξα, αλ είλαη r = 1 (φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε), ηφηε ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή n+1, δελ κπνξνχλ λα δηεγεξζνχλ φζνη λεπξψλεο ήηαλ ελεξγνί ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή n, πνπ ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ Ν * αn. Σπλεπψο νη 

δηαζέζηκνη γηα ελεξγνπνίεζε λεπξψλεο ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1 είλαη:  

             

                       Ν - Ν * αn = Ν * (1 - αn)                         (3) 

 

Γηαηξψληαο ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε κε ην Ν (γηαηί καο ελδηαθέξεη λα 

εθθξαδφκαζηε ζε πνζνζηφ ελεξγψλ λεπξψλσλ, θη φρη ζε απφιπην αξηζκφ), κπνξνχκε 

λα γξάςνπκε φηη γηα ηε ρξνληθή n+1 ην αλακελφκελν πνζνζηφ λεπξψλσλ <αn+1> πνπ 

ζα ελεξγνπνηεζνχλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

1 (1 )* ( , )n n na a P a                               (4) 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο P(an, ζ) (Δμ. 2) γίλεηαη κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο binocdf 

ηνπ Matlab, γηαηί ηζρχεη ην εμήο: 
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   (5) 

 

φπνπ u είλαη ν κεγαιχηεξνο αθέξαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ζ/w δειαδή ηζρχεη: 

 

                                                          u = ceil(ζ/w)                                                (6) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κειεηνχκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ 

θαζψο κεηαβάιινπκε ηηο εμήο παξακέηξνπο :  

1. Αξηζκφο λεπξψλσλ Ν 

2. Αξηζκφο ζπλάςεσλ ζε θάζε λεπξψλα μ 

3. Καηψθιη ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ θ 

4. Σπλαπηηθφ βάξνο w 

 

Πην αλαιπηηθά, ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ ζην δίθηπν πνπ ζα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1,  αn+1, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο θαη ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ είλαη ελεξγνί ηε ρξνληθή ζηηγκή n, 

αn. Δπίζεο ππνινγίδνπκε ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο (steady states) ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη κε θάζε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ, δειαδή βξίζθνπκε ηηο ηηκέο ησλ 

λεπξψλσλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη φηη ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n 

είλαη ίζν κε ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή n+1. Γειαδή αn  

=  αn+1. 

6.2.1 Μεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ Ν (αξηζκόο λεπξώλσλ) 

 

Γηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέηνληαο μ = 70, θ = 15, w = 0.8, κεηαβάιινπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

λεπξψλσλ ζην δίθηπν. Σηνλ πίλαθα βιέπνπκε ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο παξαζέηνπκε θαη ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ηνπ αn+1 v’s αn πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

Α/A Απιθμόρ Νεςπώνυν Σηαθεπέρ Καηαζηάζειρ 

1 10 0.3  

0.493906 

2 200 0.24 

0.49965 

3 5000 0.2376 

0.499696 

4 10000 0.2376 

0.499696 

5 10
11

 0.238036 

0.499695 

6 6*10
12

 0.039, 0.053, 0.17, 0.192237, 0.193285 

0.199958, 0.200178, 0.203996, 

0.205329, 0.209987, 0.210006, 

0.212793, 0.213003, 0.214685, 

0.215267, 0.220275, 0.22101, 0.222939, 



0.224373, 0.227277, 0.228542, 0.234, 

0.234397, 0.235875, 0.23712, 0.240166, 

0.24198, 0.242375, 0.243072, 0.246617, 

0.253779, 0.255078, 0.256409, 0.25808 

0.259466, 0.260759, 0.261363, 0.26239 

0.263821, 0.265173, 0.266951, 

0.268094, 0.26978, 0.26978, 0.27, 

0.272999, 0.273646, 0.277, 0.277002  

0.499799 

 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ ζην δίθηπν δελ αζθεί επηξξνή 

ζηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή n θαη ηζνχηαη κε απηφ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή 

n+1 είλαη πεξίπνπ ην ίδην ζηηο 5 πξψηεο πεξηπηψζεηο. Σε έλα φκσο αξθεηά κεγαιχηεξν 

δίθηπν (6*10
12  

λεπξψλεο) παξαηεξνχκε πσο νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο απμάλνληαη 

αξθεηά ζε αξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 6
ε
 πεξίπησζε παξαηεξνχληαη 52 ζηαζεξέο 

θαηαζηάζεηο κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ επαλαιακβάλνληαη.  

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ αn+1 v’s αn 

Ι) Για Ν=10: 

 
 

Γηα έλα πνιχ κηθξφ δίθηπν λεπξψλσλ φπσο ην παξαπάλσ, ε ζπλάξηεζε αn+1 

v’s αn είλαη γξακκηθή θαηά δηαζηήκαηα. Γηα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ λεπξψλσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n, νη λεπξψλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ ακέζσο 

επφκελε ρξνληθή ζηηγκή είλαη πεξίπνπ ίζνη κε ην 0. Ξαθληθά θαη εθφζνλ  k ≥ θ/w, 

φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πην πάλσ, ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ είλαη έηνηκνη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1 είλαη αξθεηά κεγάιν ζε ζρέζε κε ηνπο 

λεπξψλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n.  

 

 

 

 

 



ΙΙ) Για Ν=200: 

 

 
 

Σην παξφλ δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ 200 λεπξψλεο, παξαηεξνχκε πσο φηαλ 

ελεξγνπνηείηαη έλα πνζνζηφ λεπξψλσλ κηθξφηεξν ηνπ 0.1 νη λεπξψλεο πνπ είλαη 

έηνηκνη λα ελεξγνπνηεζνχλ ακέζσο κεηά είλαη 0. Καζψο ην αn απμάλεηαη, απμάλεηαη 

θαη ην αn+1 κέρξη πνπ, θηάλνληαο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0.6, αξρίδεη θαη 

κεηψλεηαη. 

 

ΙΙΙ) Για Ν=5000: 

 

 
 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ ηζνχηαη κε 5000 ε 

πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπλάξηεζή καο έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην δίθηπν ησλ 

200 λεπξψλσλ πνπ κειεηήζακε πξνεγνπκέλσο. Καζψο ην αn απμάλεηαη, 



παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδεη αχμεζε θαη ην αn+1 κέρξη πνπ, πιεζηάδνληαο ζε έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0.6, αξρίδεη θαη κεηψλεηαη. 

 

ΙV) Για Ν=10000: 

 

Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπλάξηεζή καο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πνπ ν 

αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ είλαη ίζνο κε 10000 είλαη παξφκνηα κε ην δίθηπν ησλ 5000 

λεπξψλσλ πνπ είδακε παξαπάλσ. Καζψο ην αn απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ην αn+1 

κέρξη πνπ, θηάλνληαο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 0.63, αξρίδεη θαη κεηψλεηαη. 

 

 
 

V) Για Ν=10
11 

 

 
 

Καη εδψ πάιη, ε ζπλάξηεζε αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ίδηα πνξεία κε 

ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ησλ κηθξφηεξσλ δηθηχσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 



αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη 10
11

 λεπξψλεο. Δπνκέλσο απηή ε πεξίπησζε πξνζεγγίδεη 

θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

VΙ) Για Ν=6*10
12

: 

 

 
 

Γηα έλα πνιχ κεγάιν δίθηπν φπσο ην παξαπάλσ, νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο 

είλαη πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα κηθξφηεξα δίθηπα θαη κάιηζηα είλαη 

επαλαιακβαλφκελεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.  

6.2.2 Μεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ κ (αξηζκόο ζπλάςεσλ 

αλά λεπξώλα) 

 

Γηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέηνληαο Ν = 10.000, θ = 15, w = 0.8, κεηαβάιινπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα ζην δίθηπν. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε 

ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο παξαζέηνπκε θαη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ αn+1 v’s αn 

πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

Α/A Απιθμόρ Σςνάτευν ανά 

Νεςπώνα 

Σηαθεπέρ Καηαζηάζειρ 

1 15 - 

 

2 70 0,2376 

0,499696 

3 100 0,1493 

0,5 

4 500 0,0227 

0,5 

5 1000 0,0105 

0,5 

6 7000 0,0013 



0,5 

 

Παξαηεξψληαο ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη κε πνιχ κηθξφ 

αξηζκφ ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα δελ ππάξρεη θαηάζηαζε φπνπ  αn+1 = αn. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη λεπξψλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

έηνηκνη λα δηεγεξζνχλ ηελ «επόμενη σπονική ζηιγμή» δε δηεγείξνληαη θαλ, παξά έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, θαη κφλν φηαλ ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ δηεγείξεηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή n είλαη ζρεηηθά κεγάιν. Γειαδή, ν αξηζκφο ησλ ζπλάςεσλ αλά 

λεπξψλα επεξεάδεη ην αn+1  (θαη ην αn θπζηθά). Όζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ μ 

παξαηεξνχκε φηη νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο (νη αξρηθέο ζε θάζε πεξίπησζε 

ηνπιάρηζηνλ) αθνξνχλ πην κηθξά πνζνζηά λεπξψλσλ πνπ δηεγείξνληαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή n. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ ν θάζε λεπξψλαο ζπλάπηεηαη κε κεγάιν αξηζκφ 

λεπξψλσλ ή έρεη κεγάιν αξηζκφ ζπλάςεσλ κε ηνλ θάζε λεπξψλα ηνπ δηθηχνπ, δελ 

είλαη απαξαίηεηε ε δηέγεξζε κεγάινπ πνζνζηνχ λεπξψλσλ ηελ παξνχζα ρξνληθή 

ζηηγκή γηα ηε δηέγεξζε λεπξψλσλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ αn+1 v’s αn 

 

Ι) Για μ=15: 

 

 
 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα 

είλαη αξθεηά κηθξφο, νη λεπξψλεο πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα δηεγεξζνχλ ηελ «επφκελε 

ρξνληθή ζηηγκή» δε δηεγείξνληαη θαλ,  παξά έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, θαη απηφ 

ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ δηεγείξεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n 

είλαη ζρεηηθά κεγάιν. Σπλεπψο δελ πεξηκέλνπκε λα έρνπκε θαη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο 

θάηη πνπ  δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε.  

 

 

 

 

 

 



ΙΙ) Για μ=70: 

 
 

Απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα παξαηεξνχκε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε. Δδψ βιέπνπκε πσο φηαλ ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή n μεπεξάζεη ην 0.1, ην  πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1 απμάλεηαη ηαρέσο ψζπνπ θηάλεη έλα κέγηζην φξην κεηά ην 

νπνίν θζίλεη. Οη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο είλαη δχν θαη ε πξψηε παξαηεξείηαη θαηά ηε 

δηέγεξζε κηθξνχ ζρεηηθά πνζνζηνχ λεπξψλσλ.  

 

ΙΙΙ) Για μ=100: 

 

 
 

Γηα μ=100 ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζπλάξηεζή είλαη παξφκνηα κε ην δίθηπν 

ησλ 70 ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα. Δδψ βέβαηα ε 1
ε
 ζηαζεξή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 



εληνπίδεηαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ δηεγεηξφκελσλ λεπξψλσλ θαη παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1. 

 

ΙV) Για μ=500: 

 

 
 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα 

είλαη ίζνο κε 500 παξαηεξνχκε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αn+1  ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ζηελ νπνία ην μ έρεη κηθξφηεξε ηηκή, ελψ ην αn  δελ έρεη 

μεπεξάζεη θαλ ην 0.2 - 0.3. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ε πξψηε ζηαζεξή 

θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εληνπίδεηαη φηαλ έρεη δηεγεξζεί έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

λεπξψλσλ πνπ δηεγείξνληαη. Όηαλ ην αn+1  θηάζεη ζην αλψηαην φξην =~ 0.93 (θαη ελψ 

ην αn δελ έρεη αθφκα μεπεξάζεη ην 0.2) αξρίδεη θ θζίλεη γξακκηθά. 

  

V) Για μ=1000: 

 

 



Γηπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλάςεσλ αλά λεπξψλα παξαηεξνχκε φηη ην 

αn+1  απμάλεηαη πνιχ ηαρχηεξα ελψ γίλεηαη ζρεδφλ 0.98 φηαλ ην αn  δελ έρεη θαλ 

μεπεξάζεη ην 0.2. Γηαπηζηψλνπκε φηη φινη ζρεδφλ νη λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ είλαη 

έηνηκνη λα δηεγεξζνχλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή φηαλ κηθξφ πνζνζηφ λεπξψλσλ 

δηεγείξεηαη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή. 

  

VΙ) Για μ=7000: 

 

 
 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ην κ είλαη ίζν κε 7000 δηαπηζηψλνπκε φηη κε 

ζρεδφλ κεδεληθφ αn, δηεγείξνληαη, ηελ επφκελε ζηηγκή, ζρεδφλ φινη νη λεπξψλεο ηνπ 

δηθηχνπ. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη θηάλνληαο ζην αλψηαην φξην ην αn+1 κεηψλεηαη 

θαη γίλεηαη 0 φηαλ φινη νη λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ παξνχζα 

ρξνληθή ζηηγκή. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ν 

αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη πεξίπνπ 7000 ζπλάςεηο αλά λεπξψλα.    

 

6.2.3 Μεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ ζ (θαηώθιη 

ελεξγνπνίεζεο λεπξώλσλ) 

 

Γηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέηνληαο Ν = 10.000, μ = 70, w = 0.8, κεηαβάιινπκε ην θαηψθιη 

ελεξγνπνίεζεο ησλ  λεπξψλσλ ζην δίθηπν. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα 

δνχκε ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο ζηαζεξέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο παξαζέηνπκε θαη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ αn+1 v’s αn πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

 

Α/A Καηώθλι ενεπγοποίηζηρ 

νεςπώνυν  

Σηαθεπέρ Καηαζηάζειρ 

1 5 0,0468 

0,5 

2 9 0,1186 

0,499999 



3 15 0,2376 

0,499696 

4 30 - 

5 70 - 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξαηεξνχκε φηη θαζψο απμάλεηαη ην 

θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ παχεη λα ππάξρνπλ ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο αn+1 v’s αn αθφκα θαη γηα 

κεγάιν πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ην αn+1 

είλαη θνληά ζην 0 ή έρεη αξθεηά κηθξή ηηκή θαζψο δελ ηζρχεη k ≥ θ/w. Όζν κεηψλεηαη 

ε ηηκή ηνπ ζ, ην αn+1 απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ην αn θαη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη γηα κηθξφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο λεπξψλσλ. 

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ αn+1 v’s αn 

 

Ι)Για θ=5: 

 

 
 

Σηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο είλαη κηθξφ, θαη 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο k ≥ θ/w κε ζπλαπηηθφ βάξνο ζηαζεξφ, ν λεπξψλαο δηεγείξεηαη πην 

εχθνια θαη ιακβάλεη k PSP απφ ηα L πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηνπο ελεξγνχο 

λεπξψλεο. Σπλεπψο παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη αn+1 απμάλεηαη γηα κηθξφ αn ψζπνπ 

θηάλνληαο ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ ~ 0.8, αξρίδεη θαη θζίλεη κέρξη πνπ ηζνχηαη κε 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ)Για θ=9: 

 

 
 

Απμάλνληαο ειάρηζηα ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε 

πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη ην αn+1  απμάλεηαη γηα κεγαιχηεξν αn ελψ ε κέγηζηε ηηκή 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ην αn+1 είλαη ηψξα κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη αλακελφκελα ιφγσ ηεο ζρέζεο k ≥ θ/w κε 

ζπλαπηηθφ βάξνο ζηαζεξφ, ν λεπξψλαο δηεγείξεηαη πην δχζθνια ηψξα απφ 

πξνεγνπκέλσο. Όκσο ζε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ δελ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

ΙΙΙ)Για θ=15: 

 

 
 



Σπλερίδνληαο κε ηελ ίδηα ινγηθή απμάλνπκε ην ζ θαη παξαηεξνχκε πσο γηα 

θάπνην κηθξφ πνζνζηφ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, 

ην πνζνζηφ πνπ ελεξγνπνηείηαη ηελ επφκελε ζηηγκή είλαη ζρεδφλ κεδεληθφ.  

 

ΙV)Για θ=30: 

 

 
 

Γηπιαζηάδνληαο ηελ ηηκή θαησθιίνπ ελεξγνπνίεζεο παξαηεξνχκε φηη ην αn+1  

είλαη 0 γηα πνζνζηφ ελεξγψλ λεπξψλσλ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 0.34, δειαδή νη 

λεπξψλεο δελ ελεξγνπνηνχληαη θαλ αθνχ πξέπεη k ≥ θ/w θαη ην θ είλαη αξθεηά 

κεγάιν. Δθφζνλ ελεξγνπνηεζεί  έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ λεπξψλσλ ην αn+1 

απμάλεηαη έσο φηνπ θηάζεη πεξίπνπ ην 0.30 σο αλψηεξε ηηκή αξρίδεη θαη κεηψλεηαη 

θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην 0. 

  

V)Για θ=70: 

 

 



Απμάλνληαο θαηά πνιχ ηελ  ηηκή ηνπ θαησθιίνπ ελεξγνπνίεζεο ην αn+1 είλαη 

0 θαζψο ην αn απμάλεηαη. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη λεπξψλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή, δελ θαηαθέξλνπλ λα 

μεπεξάζνπλ ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο θαη επνκέλσο δελ ελεξγνπνηνχληαη πνηέ. 

6.2.4 Μεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ w (ζπλαπηηθό βάξνο) 

 

Γηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζέηνληαο Ν = 10.000, μ = 70, θ = 15, κεηαβάιινπκε ην ζπλαπηηθφ 

βάξνο ησλ  λεπξψλσλ ζην δίθηπν. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ αιιαγή 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο 

παξαζέηνπκε θαη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ αn+1 v’s αn  πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

 

Α/A Καηώθλι ενεπγοποίηζηρ 

νεςπώνυν  

Σηαθεπέρ Καηαζηάζειρ 

1 0,1 - 

2 0,6 0,3668 

0,48921 

3 1,5 0,0883 

0,5 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε έηζη θαη εδψ ιφγσ ηεο ζρέζεο k ≥ 

θ/w κε θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο ζηαζεξφ, θαζψο ην ζπλαπηηθφ βάξνο απμάλεηαη, 

απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ελεξγνπνηεκέλσλ λεπξψλσλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή 

n+1. Αληίζεηα, γηα κηθξφ w, π.ρ. 0.1, ην αn+1 είλαη 0 αλεμαξηήησο ηνπ πφζνη λεπξψλεο 

ελεξγνπνηνχληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n. Απφ ηηο κεηξήζεηο γίλεηαη θαλεξφ πσο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ην δίθηπν δελ έρεη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. 

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ αn+1 v’s αn 

 

I)Για w=0.1: 

 

 



Θέηνληαο κηθξή ηηκή ζπλαπηηθνχ βάξνπο νη λεπξψλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή n+1 δελ θαηαθέξλνπλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνθχπηνπλ ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο.  

 

II)Για w=0.6: 

 

 
 

Απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ w, ην αn+1 απμάλεηαη θαζψο θαη ην αn απμάλεηαη ελψ 

γηα έλα πνζνζηφ ηνπ αn κηθξφηεξν ηνπ 0.20 παξακέλεη 0, δειαδή δελ έρνπκε 

λεπξψλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. Σηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε παξνπζηάδνληαη δπν ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κάιηζηα δελ απέρνπλ 

πνιχ κεηαμχ ηνπο. 

 

III)Για w=1.5: 

 

 



Γηπιαζηάδνληαο ζρεδφλ ηελ ηηκή ηνπ ζπλαπηηθνχ βάξνπο, ην πνζνζηφ ησλ 

λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή  n+1 απμάλεηαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ θαζψο ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή n απμάλεηαη θαη απηφ, παξακέλνληαο βέβαηα 0 γηα έλα πνιχ κηθξφ αn. 

Φηάλνληαο ζην αλψηεξν ζεκείν, ην αn+1 αξρίδεη λα θζίλεη θαηαιήγνληαο ζην 0 φηαλ 

φινη ζρεδφλ νη λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ ελεξγνπνηνχληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n.  

6.3 Μεκνλσκέλα λεπξσληθά δίθηπα κε δηεγεξηηθέο 

ζπλάςεηο θαη r≥1 

 

Αξρηθά ζεσξήζακε φηη ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο ησλ λεπξψλσλ είλαη r=1, 

δειαδή αλ δηεγεξζεί έλαο λεπξψλαο ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη κηα ρξνληθή ζηηγκή 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαδηεγεξζεί (εθφζνλ ιάβεη PSP≥θ). Γεληθεχνληαο ν 

πεξηνξηζκφο απηφο γηα ηελ ηηκή ηεο αλεξέζηζηε πεξηφδνπ δελ ηζρχεη, επνκέλσο ζα 

πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηηκέο ηνπ r>1. 

 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζηελ Δμίζσζε 4 είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

δηαζέζηκσλ λεπξψλσλ πνπ είλαη έηνηκνη γηα δηέγεξζε, γηαηί πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα 

πνζνζηά ησλ δηεγεξκέλσλ λεπξψλσλ φρη κφλν ηελ ρξνληθή ζηηγκή n, αιιά θαη ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο n - 1, n - 2, …, n – r +1. 

 

Δπνκέλσο ε Δμίζσζε 4 κεηαηξέπεηαη ζε: 

1

1

(1 )* ( , )
n

n i n

i n r

a a P a 

  

                               (7) 

 

Βαζηδφκελνη ζηελ Δμίζσζε 7 θαη ηελ Δμίζσζε 5, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ηελ αλακελφκελε ηηκή αn+1 ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ επφκελε ρξνληθή 

ζηηγκή n+1, αλ είλαη γλσζηέο ν ηηκέο an, an-1 , an-2, ..., an-r+1. 

 

Σηε ζπλέρεηα κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαζψο 

κεηαβάιινπκε κφλν ηελ αλεξέζηζηε πεξίνδν r θαη θξαηάκε φιεο ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο (Ν, μ, θ, w)  ζηαζεξέο. 

 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ βιέπνπκε πσο ε ηηκή πνπ 

κπνξεί λα πάξεη ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο δελ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λεπξψλσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  n+1 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεπξψλσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή n, θαζψο ην r > 1 έρεη επίδξαζε 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ 1 ρξνληθέο ζηηγκέο (γηα παξάδεηγκα, αλ  r = 4, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη 4 πξνεγνχκελεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο λεπξσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο). Γηα λα δνχκε ηελ επίδξαζε ηνπ r > 1 ζην δίθηπν ησλ λεπξψλσλ ζα 

κειεηήζνπκε ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ ελεξγψλ λεπξψλσλ. Δληνπίδνπκε ηηο 

ηηκέο γηα ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη ε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα, νπφηε ππνινγίδνπκε ηελ 

πεξίνδν (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε (delay) πνπ ρξεηάδεηαη ην δίθηπν γηα λα θηάζεη ζε πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 



Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη 

θάζε θνξά ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο ζην δίθηπν, ε πεξίνδνο ηεο λεπξσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, φπσο νξίζηεθαλ παξαπάλσ.  

 

Α/Α Ανεπέθιζηη Πεπίοδορ Πεπίοδορ Καθςζηέπηζη 

1 1 1 146 

2 2 3 1499 

3 3 1 309 

4 6 1 5 

5 7 1 5 

6 10 1 5 

7 15 1 5 

8 17 1 5 

9 30 1 5 

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ  

 

Ι) Για r=1 

 

 
 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηά απφ 146 επαλαιήςεηο ελψ ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1. Δπηπιένλ ην δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα φηαλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 498 λεπξψλεο απφ ηνπο 1000 πνπ 

δηαζέηνπκε. 

 

ΙI) Για r=2 



 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 1499 επαλαιήςεηο 

ελψ ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 3.  

 

ΙII) Για r=3 

 

 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 309 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1.  

 

ΙV) Για r=6 



 
 

Όηαλ ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο ηζνχηαη κε 6 ην δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 5 επαλαιήςεηο ελψ ε πεξίνδνο (period) ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1. Αθνχ ελεξγνπνηεζεί έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ ηνπ δηθηχνπ, κεηά απφ 5 επαλαιήςεηο, παχνπλ λα 

ελεξγνπνηνχληαη πιένλ νη λεπξψλεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο 

είλαη πιένλ 6 θαη νη λεπξψλεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 

ρξεηάδνληαη πιένλ 6 ρξνληθέο ζηηγκέο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη 

πάιη, θάηη πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή n+6 κέρξη πνπ ζην ηέινο δελ είλαη θαλέλαο λεπξψλαο ζε ζέζε λα 

ελεξγνπνηεζεί. 

 

Γηα r =7, 10, 15, 17, 30 ην δίθηπν παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε απηή 

ηεο πεξίπησζεο r = 6, θάηη πνπ είλαη θπζηθφ αθνχ ε πηζαλφηεηα λα είλαη ζε ζέζε λα  

ελεξγνπνηεζνχλ νη λεπξψλεο κεηά απφ, π.ρ. 15 ρξνληθέο ζηηγκέο, κεηψλεηαη κε ην 

ρξφλν θαη ηειηθά δελ ελεξγνπνηείηαη θαλέλαο λεπξψλαο. 

6.4 Αζύγρξνλα κεκνλσκέλα λεπξσληθά δίθηπα κε 

δηεγεξηηθέο ζπλάςεηο θαη r≥1, η≥1 

 

Μέρξη ηψξα έρνπκε ζεσξήζεη φηη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηέγεξζε 

ελφο λεπξψλα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ κεηαζπλαπηηθνχ δπλακηθνχ (PSP) ζηνλ 

κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα ρξφλνπ, δειαδή είλαη η = 1. Ο ρξφλνο 

απηφο νλνκάδεηαη ρξφλνο ζπλαπηηθήο θαζπζηέξεζεο. Καη πάιη ην λα ζεσξήζνπκε φηη  

γηα φιεο ηηο ζπλάςεηο ηνπ δηθηχνπ ηζρχεη φηη η = 1, είλαη έλαο πνιχ απζηεξφο 

πεξηνξηζκφο πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ηζρχεη ζηελ πξάμε. Πξέπεη ινηπφλ λα 

ζεσξήζνπκε λεπξσληθά δίθηπα πνπ απνηεινχληαη απφ λεπξψλεο κε ζπλάςεηο γηα ηηο 

νπνίεο ν ρξφλνο κεηάδνζεο ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο ζηνλ λεπξάμνλα θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ PSP απαηηεί ρξφλν κεγαιχηεξν απφ η = 1. 

 



Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξήζνπκε πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ζπλάςεσλ, δειαδή λα ρσξίζνπκε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλάςεσλ ηνπ 

δηθηχνπ πνπ ηζνχηαη κε Ν * μ ζε ππν-νκάδεο ζπλάςεσλ. Οη ζπλάςεηο θάζε ππν-

νκάδαο ζα έρνπλ ην ίδην η, δειαδή γηα λα εκθαληζηεί ην PSP ζηελ ππν-νκάδα απηή 

ησλ ζπλάςεσλ ζα απαηηείηαη ρξφλνο η. 

 

Έζησ φηη νη ζπλάςεηο ηνπ δηθηχνπ ρσξίδνληαη ζε c ππν-νκάδεο. Αλ είλαη fj ην 

πνζνζηφ ηεο ππν-νκάδαο ησλ ζπλάςεσλ πνπ έρνπλ ρξφλν ζπλαπηηθήο θαζπζηέξεζεο 

j, πξέπεη λα ηζρχεη φηη: 

                                                         1

1
c

j

j

f



                                                      (8) 

 

Αο δνχκε ηψξα πνηά είλαη ε ζρέζε πνπ ζα ππνινγίδεη ηελ αλακελφκελε ηηκή 

ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο <αn+1> ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή n+1, αλ είλαη 

γλσζηέο ν ηηκέο an, an-1, an-2, ..., an-r+1,  ... , an-c+1. 

 

Λφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αζχγρξνλσλ ζπλάςεσλ πνπ έρνπκε ππνζέζεη, ηε ρξνληθή 

ζηηγκή n+1, ην ζπλνιηθφ PSP πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί δελ είλαη κφλν φζν παξήρζε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή n απφ ηνπο ελεξγνχο λεπξψλεο κε ζπλάςεηο πνπ έρνπλ η 

= 1, αιιά θαη απφ φζνπο λεπξψλεο ήηαλ ελεξγνί ηελ πξν-πξνεγνχκελε ρξνληθή 

ζηηγκή n-1 θαη έρνπλ ζπλάςεηο κε η = 2, θιπ., κέρξη φζνπο λεπξψλεο είραλ 

ελεξγνπνηεζεί ηε ρξνληθή ζηηγκή n-c+1 θαη έρνπλ ζπλάςεηο κε ζπλαπηηθή 

θαζπζηέξεζε c. 

 

Αλ είλαη Ln, Ln-1, Ln-2, …, Ln-c+1 ηα PSP πνπ παξάγνληαη γηα η = 1, η = 2, 

θιπ., ηφηε είλαη: 

Ln = an * N * κ * f1 

Ln-1 = an-1 * N * κ * f2 

Ln-2 = an-2 * N * κ * f3 

θαη γεληθά 

                                       Lj = an-j+1 * N * κ * fj         j = 1, …, c                               (9) 

 

Αλ είλαη L ην ζπλνιηθφ PSP πνπ παξάγεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή n+1 , ηφηε 

είλαη: 

                            

1 1

1 1 1

* * * * * *
n c c

j n j j n j j

j n c j j

L L a N f N a f    

    

         (10) 

 

Με βάζε ηελ ηηκή ηνπ L πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Δμίζσζε 10 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ε Δμηζψζεηο 1, 2 θαη 5 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ. Τέινο αθνχ ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο 

ησλ λεπξψλσλ απφ ηελ Δμίζσζε 5, ηφηε κε βάζε ηελ Δμίζσζε 7 κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ε αλακελφκελε ηηκή ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο <αn+1> ηελ 

επφκελε ρξνληθή ζηηγκή n+1 γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηνπ r θαη η, δνζέλησλ ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ, Ν, μ, θ, w, r, c, και fj, (j = 1, …, c). 

 



Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά 

ηνπ θάζε ππνπιεζπζκνχ ησλ ζπλάςεσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο 

λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε 2 ππνπιεζπζκνχο ζπλάςεσλ, φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ πξψηνπ ππνπιεζπζκνχ 

πνπ νξίδνπκε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δεχηεξνπ ε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα 

δηαθνξνπνηείηαη. Τν γεγνλφο απηφ παξαηεξείηαη αθφκα θαη φηαλ ηα πνζνζηά ησλ ππν-

νκάδσλ ησλ ζπλάςεσλ πνπ κειεηάκε λα είλαη ίζα ρηαζηί (δειαδή ην πξψην πνζνζηφ 

ηεο κίαο πεξίπησζεο λα ηζνχηαη κε ην δεχηεξν πνζνζηφ ηεο άιιεο πεξίπησζεο θαη ην 

δεχηεξν πνζνζηφ ηεο κίαο πεξίπησζεο λα είλαη ίζν κε ην πξψην πνζνζηφ ηεο άιιεο 

πεξίπησζεο). 

 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ζεσξνχκε πσο ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο είλαη r = 2 θαη 

κεηαβάιινπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ ζπλάςεσλ πνπ ιακβάλνπλ ην 

ζήκα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηνπ θαζελφο αλάινγα 

κε ην ρξφλν κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ 

ρξφλνπ ζπλαπηηθήο θαζπζηέξεζεο η ζην δίθηπν.  

 

Αα/α Απιθμόρ Υποπληθςζμών κ  Ποζοζηό Υποπληθςζμών 

p 

Πεπίοδορ Καθςζηέπηζη 

41 2 0.5   0.5  1 5 

22 2 0.1   0.9 2 793 

33 2 0.9   0.1 1 4 

44 3 0.1  0.7  0.2 3 337 

55 3 0.7  0.1  0.2 1 5 

66 4 0.6 0.2 0.1 0.1 1 5 

77 4 0.2 0.6 0.1 0.1 46 260 

88 5 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 1 518 

99 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

1 307 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο κεηξήζεηο παξαηεξνχκε 

φηη αθφκα θαη αλ ν αξηζκφο ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ ζπλάςεσλ παξακέλεη ζηαζεξφο 

θαη κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ηνπ θάζε ππνπιεζπζκνχ, γηα παξάδεηγκα k = 2, p = 

[0.1  0.9] θαη k = 2, p = [0.9  0.1], δηαπηζηψλνπκε πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ 

θαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Σπγθεθξηκέλα, φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ 1
νπ

  ππνπιεζπζκνχ ησλ ζπλάςεσλ 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην 2
ν
 ην ζήκα θηάλεη ζε ιηγφηεξν ρξφλν ζηνπο λεπξψλεο θαη έηζη 

ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ ρξεηάδεηαη ην δίθηπν γηα λα θηάζεη ζε πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 1
νο

 ππνπιεζπζκφο 

ζπλάςεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 2
ν
.   

 

Γπαθικέρ Παπαζηάζειρ 

 

Ι) Για k=2, p= [0.5 0.5] 

 



 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 5 επαλαιήςεηο ελψ ε 

πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1.  

 

ΙI) Για k=2, p = [0.1 0.9] 

 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 793 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 2.  

 



 
 

ΙII) Για k=2, p = [0.9 0.1] 

 

 
 

Κξαηψληαο ηνλ ίδην αξηζκφ ππνπιεζπζκψλ κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

θαη απιά ελαιιάζζνληαο ηα πνζνζηά ησλ πιεζπζκψλ παξαηεξνχκε φηη ην δίθηπν 

θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 4 επαλαιήςεηο ελψ ε πεξίνδνο (period) 

ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1.  



ΙV) Για k=3, p = [0.1 0.2 0.7] 

 

 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 337 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 3. Σε 

ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε 2 ππνπιεζπζκνχο, εδψ ελεξγνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξνη λεπξψλεο φηαλ ην δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 

V) Για k=3, p = [0.7 0.1 0.2] 

 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 5 επαλαιήςεηο ελψ ε 

πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1. Σε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, εδψ ε θαζπζηέξεζε είλαη κηθξφηεξε.  

 



 
 

 

VI) Για k=4, p = [0.6 0.2 0.1 0.1] 

 

 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 260 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 46.   

 



VII) Για k=4, p = [0.2 0.6 0.1 0.1] 

 

 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 1500 επαλαιήςεηο 

ελψ ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 6.  

 

VIII) Για k=5, p = [0.4 0.1 0.2 0.1 0.2] 

 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 518 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1.  

 



 
 

IX) Για k=10, p = [0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1] 

 

 
 

Τν δίθηπν θηάλεη ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ 307 επαλαιήςεηο ελψ 

ε πεξίνδνο (period) ηεο επαλαιακβαλφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 1.  

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο φζν κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ππνπιεζπζκψλ κε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλάςεσλ γηα θάζε ππνπιεζπζκφ 



έρνπκε, ηφζν κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη αξρηθά θαη ηφζν 

ιηγφηεξεο επαλαιήςεηο απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ην ζχζηεκα ζε πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

6.5 Αλάπηπμε Γξαθηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

Με ηνλ φξν γξαθηθφ πεξηβάιινλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε απνηεινχκελε απφ ζπζηαηηθά ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα επηηειέζεη δηαδξαζηηθνχο ρεηξηζκνχο. Σην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ MATLAB ε θαηαζθεπή ελφο δηαδξαζηηθνχ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (Graphical 

User Interface) πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ ν ρξήζηεο 

εθηειέζεη ηνλ εθάζηνηε ρεηξηζκφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ ηνπ βνεζεηηθνχ εξγαιείνπ 

GUIDE ηνπ MATLAB  είηε πξνγξακκαηηζηηθά κε απ’ επζείαο ζπγγξαθή ηνπ 

απαηηνχκελνπ θψδηθα. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

βνεζεηηθφ εξγαιείν GUIDE.  
 

Γηα θάζε κνληέιν αλαπηχρζεθε έλα δηαθνξεηηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ επηζπκεί. Αθνχ ν 

ρξήζηεο δψζεη θάζε θνξά ηηο ηηκέο ζρεδηάδεηαη ε αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε θαη 

ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηνπ θάζε κνληέινπ (Σηαζεξέο 

Καηαζηάζεηο, Πεξίνδνο, Καζπζηέξεζε). 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο γίλεηαη κε κηα ζεηξά εληνιψλ 

πνπ πξνζθέξεη ην MATLAB θαη νη νπνίεο ειέγρνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ εκθάληζε θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ νζφλε, ηε ζχλδεζή ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο. Με 

θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο επηηπγράλεηαη θάζε θνξά ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

6.6 Σπκπεξάζκαηα  

 
Μειεηψληαο ζπγθεληξσηηθά ηα παξαπάλσ κνληέια κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

ηα παξαθάησ: 

Ο αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ, αθνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ αλάινγε κέηξεζε, φζν θαη αλ 

απμήζνπκε ην πιήζνο ησλ λεπξψλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην δίθηπν (είηε Ν = 5000 είηε Ν 

= 10
11

) ε εμέιημε πνπ έρεη ην δίθηπν δελ έρεη κεγάιεο αιιαγέο. Τν γεγνλφο απηφ καο 

βνεζά ζην λα έρνπκε κηα θαιή ζηαηηζηηθή εηθφλα ηνπ δηθηχνπ.  

 

Ο αξηζκφο ησλ ζπλαπηηθψλ ζπλδέζεσλ αλά λεπξψλα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

πνξεία ηνπ δηθηχνπ, δηφηη φηαλ απηφο απμάλεηαη, νη λεπξψλεο πνπ είλαη ζε έηνηκνη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή παξνπζηάδεη αξρηθά αχμεζε κε ηαρχ 

ξπζκφ (ζρεδφλ φινη νη λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ ελεξγνπνηνχληαη ηελ επφκελε ρξνληθή 

ζηηγκή) φκσο ζηαδηαθά παξαηεξνχκε κείσζε απηήο ηεο ηηκήο κέρξη πνπ θηάλεη ζην 0.  



Τν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ 

θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζπλάςεηο.  

 

Σρεηηθά κε ην θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο, φηαλ απηφ παξνπζηάδεη αχμεζε, νη 

λεπξψλεο πνπ είλαη έηνηκνη λα ελεξγνπνηεζνχλ ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή 

κεηψλνληαη κέρξη πνπ κεδελίδνληαη. Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ έρνπκε ζρεηηθά 

κεγάιν θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο νη λεπξψλεο δελ θαηαθέξλνπλ λα ελεξγνπνηεζνχλ 

πνηέ αθνχ πξέπεη k ≥ ζ/w (κε ζπλαπηηθφ βάξνο ζηαζεξφ).  

  
Όηαλ απμάλνπκε ην ζπλαπηηθφ βάξνο, ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή  n+1 παξνπζηάδεη ηαρχ ξπζκφ αχμεζεο 

θαζψο ην πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  n απμάλεηαη θαη 

απηφ, βέβαηα παξαηεξνχκε 0 γηα έλα πνιχ κηθξφ αn.  

 

Καζψο απμάλεηαη ε αλεξέζηζηε πεξίνδνο, ζε λεπξσληθά δίθηπα κε αλεξέζηζηε 

πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ 1, αξρηθά ελεξγνπνηείηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ λεπξψλσλ 

ηνπ δηθηχνπ, αιιά κεηά απφ νξηζκέλεο επαλαιήςεηο, παχνπλ λα ελεξγνπνηνχληαη πιένλ 

λεπξψλεο. Τν γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν αθνχ ε πηζαλφηεηα λα είλαη ζε ζέζε λα  

ελεξγνπνηεζνχλ νη λεπξψλεο εκθαλίδεη κείσζε ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη ηειηθά δελ 

επηηπγράλεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαλελφο λεπξψλα. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζακε ηα λεπξσληθά δίθηπα γηα αλεξέζηζηε 

πεξίνδν θαη ρξφλν ζπλαπηηθήο θαζπζηέξεζεο κεγαιχηεξα ηνπ 1, ρσξίζακε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπλάςεσλ ηνπ δηθηχνπ ζε ππν-νκάδεο ζπλάςεσλ κε 

δηαθνξεηηθά πνζνζηά γηα θάζε νκάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν ξφινο πνπ έρνπλ ηα 

πνζνζηά ηνπ θάζε ππνπιεζπζκνχ ησλ ζπλάςεσλ ζηελ εμέιημε ηεο λεπξσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηε λεπξσληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πνζνζηφ ηνπ πξψηνπ ππνπιεζπζκνχ πνπ 

νξίδνπκε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δεχηεξνπ, (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 2 

ππνπιεζπζκνχο ζπλάςεσλ) κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πνζνζηφ ηνπ δεχηεξνπ 

ππνπιεζπζκνχ λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ αθφκα θαη φηαλ ηα πνζνζηά ησλ 

ππν-νκάδσλ ησλ ζπλάςεσλ πνπ κειεηάκε λα είλαη ίζα ρηαζηί. 

 

Όζν απμάλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνπιεζπζκψλ έρνληαο ηαπηφρξνλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλάςεσλ (γηα θάζε ππνπιεζπζκφ) παξαηεξνχκε πσο κεηψλεηαη 

ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη αξρηθά θαη παξάιιεια απαηηνχληαη 

ιηγφηεξεο επαλαιήςεηο έηζη ψζηε λα θηάζεη ην ζχζηεκα ζε πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Μηα πεξαηηέξσ κειέηε ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμνκνίσζε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεκνλσκέλσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο κε κηθξνζθνπηθέο κεζφδνπο εμνκνίσζεο. Ζ κειέηε απηή ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη θαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δίθηπα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο.  
 



7 Παξάξηεκα 
 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα .m αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα Γξαθηθά 

Πεξηβάιινληα Γηεπαθήο ησλ 3 κνληέισλ 

model_1.m 
function varargout = test_e(varargin) 
% TEST_E M-file for test_e.fig 
%      TEST_E, by itself, creates a new TEST_E or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = TEST_E returns the handle to a new TEST_E or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      TEST_E('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in TEST_E.M with the given input 

arguments. 
% 
%      TEST_E('Property','Value',...) creates a new TEST_E or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before test_e_OpeningFunction gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to test_e_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help test_e 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Mar-2010 09:42:15 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @test_e_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @test_e_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 



  

  
% --- Executes just before test_e is made visible. 
function test_e_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to test_e (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for test_e 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes test_e wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = test_e_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function N_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to N_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of N_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

N_input as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function N_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to N_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 



function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% program an 
% calculate and plot < α_n+1 > v's α_n 
% calculate steady states 

  
% number of neurons 
N = str2double(get(handles.N_input,'String')); 

  
% number of synapses per neuron 
m = str2double(get(handles.m_input,'String')); 

  

  
% firing threshold of neurons 
theta = str2double(get(handles.theta_input,'String')); 

  

  
% synaptic weight 
w = str2double(get(handles.w_input,'String')); 

  

  
% refracrory period of neurons 
r = 1; 

  
% calculate minimum number of PSPs to fire a neuron 
u = ceil(theta/w); 

  

  
% set initial values of a_n with step 0.001 
a = [0.0001 0.001:0.001:1]; 

  
% anonymous function f(x) to calculate < α_n+1 > 
f = @(x)( (1-x).*(1-binocdf(u-1,fix(N*x)*m,1/N)) ); 

  
% expected value of neural activity the next time instant 
a1 = f(a); 

  
axes(handles.axes1); 
plot([0 100],[0 100], 'k', a*100,a1*100, 'b-', 'Linewidth', 2); 
axis([0 100 0 100]); 
xlabel('α_{n}  (%)'); 
ylabel(' α_{n+1}   (%)'); 

  

  
% find steady states 
% detect points that change sign of < α_n+1 > - α_n 
y = a(find(diff(sign(a1-a)) ~= 0)); 

  
% anonymous function g(x) to calculate < α_n+1 > - α_n 
g = @(x)( f(x) - x ); 

  
% calculate steady states by solving g(x) = 0 
% use Matlab function fzero 
ss = []; 



for k = 1:length(y) 
   ss = [ss fzero(g, [y(k) y(k)+0.001])]; 
end 

  
%Calculate the number of elements 
unique_ss = unique(ss); 
%[mi,ni] = size(unique_ss) 

  
 set (handles.ResultsList,'String',unique_ss); 
%Build the new results list string for the listbox 
%steady_state =[]; 
%for i= 1:mi 
 %   for j= 1:ni 
  %      st_st = unique_ss(i,j); 
   %     steady_state=num2str(st_st); 
    %    set (handles.ResultsList,'String',steady_state); 
    %end 
%end 

  

  

  

  
function m_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to m_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of m_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

m_input as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function m_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to m_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function theta_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to theta_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of theta_input as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

theta_input as a double 

  



  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function theta_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to theta_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function w_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to w_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of w_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

w_input as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function w_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to w_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  

  
% --- Executes on selection change in ResultsList. 
function ResultsList_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultsList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns ResultsList 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

ResultsList 

  

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 



function ResultsList_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultsList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

 

 

 



model_2.m 
function varargout = model_2(varargin) 
% MODEL_2 M-file for model_2.fig 
%      MODEL_2, by itself, creates a new MODEL_2 or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MODEL_2 returns the handle to a new MODEL_2 or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODEL_2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in MODEL_2.M with the given input 

arguments. 
% 
%      MODEL_2('Property','Value',...) creates a new MODEL_2 or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before model_2_OpeningFunction gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to model_2_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help model_2 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-Mar-2010 17:14:27 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @model_2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @model_2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before model_2 is made visible. 
function model_2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 



% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to model_2 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for model_2 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes model_2 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = model_2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on selection change in ResultList. 
function ResultList_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns ResultList contents 

as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

ResultList 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ResultList_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in ResultList2. 
function ResultList2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 



  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns ResultList2 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

ResultList2 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ResultList2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
%start time 
% number of neurons 
N = 1000; 

  
% number of synapses per neuron 
m = 10; 

  
% firing threshold 
theta = 1; 

  
% synaptic weight 
w = 1; 

  
% refracrory period 
r = str2double(get(handles.r_input,'String')); 

  
% number and percentage of transmission 
k = 3; 
p = [0.54 0.10 0.36]; 

  
% minimum number of PSPs to fire a neuron 
u = ceil(theta/w); 

  
% anonymous function to calculate < α_n+1 > 
f = @(x, y) (1-x).*(1-binocdf(u-1,y,1/N)); 

  
% number of iterations 
times = 1500; 

  



% initial value of a_n 
a = zeros(times+1,1); 
a(1) = 0.22; 

  
u = ceil(theta/w); 

  
for t = 2:times+1 
    % accumulated PSP in t - k previous instants 
    if t > k 
        L = fix(p * (m * fix(N*a(t-1:-1:t-k)))); 
    else 
        L = fix(p(1:t-1) * (m * fix(N*a(t-1:-1:1)))); 
    end 
    % neurons in refractory period 
    ref = sum(a(t-min(r,t-1):t-1)); 

     
    % expected neural activity 
    a(t) = f(ref, L); 
end 

  
axes(handles.axes1); 
plot(0:times,a); 
axis([0 times 0 1]); 
xlabel('iteration'); 
ylabel('neural activity'); 

  
b = fix(a*N); 
c = find(b == b(times+1)); 
l = length(c); 

  

  
if l > 0 
    period = c(l) - c(l-1); 

     
    k = times + 1; 
    while b(k) == b(k-period) 
        k = k - 1; 
    end 

     
    delay = k; 
    %fprintf(1, 'period = %d delay = %d\n', period, delay); 
end 

  
set (handles.ResultList,'String',period); 
set (handles.ResultList2,'String',delay); 

  
%a(times-period+1:times+1) 

  
%end time 

  
function r_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to r_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of r_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

r_input as a double 



  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function r_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to r_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

 

 

 



model_3.m 
function varargout = model_3(varargin) 
% MODEL_3 M-file for model_3.fig 
%      MODEL_3, by itself, creates a new MODEL_3 or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MODEL_3 returns the handle to a new MODEL_3 or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODEL_3('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in MODEL_3.M with the given input 

arguments. 
% 
%      MODEL_3('Property','Value',...) creates a new MODEL_3 or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before model_3_OpeningFunction gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to model_3_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help model_3 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Apr-2010 14:39:09 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @model_3_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @model_3_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before model_3 is made visible. 
function model_3_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 



% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to model_3 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for model_3 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes model_3 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = model_3_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on selection change in listbox1. 
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns listbox1 contents 

as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

listbox1 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in ResultList2. 
function ResultList2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 



  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns ResultList2 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

ResultList2 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ResultList2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ResultList2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function k_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to k_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of k_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

k_input as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function k_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to k_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function p_input_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to p_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of p_input as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

p_input as a double 

  



  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function p_input_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to p_input (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
%start time 
% number of neurons 
N = 1000; 

  
% number of synapses per neuron 
m = 10; 

  
% firing threshold 
theta = 1; 

  
% synaptic weight 
w = 1; 

  
% refracrory period 
r=5; 
%r = str2double(get(handles.r_input,'String')); 

  
% number and percentage of transmission 
k = str2double(get(handles.k_input,'String')); 
s = get(handles.p_input,'String'); 

  
i=1; 
remain = s; 
p1={}; 

  
while true 
  [str, remain] = strtok(remain, ','); 
 if isempty(str),  break;  end 
p1(i) = cellstr(str); 

  
i=i+1; 
end 
p= str2num(char(p1)); 
p = p'; 

  



% minimum number of PSPs to fire a neuron 
u = ceil(theta/w); 

  
% anonymous function to calculate < α_n+1 > 
f = @(x, y) (1-x).*(1-binocdf(u-1,y,1/N)); 

  
% number of iterations 
times = 1500; 

  
% initial value of a_n 
a = zeros(times+1,1); 
a(1) = 0.22; 

  
u = ceil(theta/w); 

  
for t = 2:times+1 
    % accumulated PSP in t - k previous instants 
    if t > k 
        L = fix(p * (m * fix(N*a(t-1:-1:t-k)))); 
    else 
        L = fix(p(1:t-1) * (m * fix(N*a(t-1:-1:1)))); 
    end 
    % neurons in refractory period 
    ref = sum(a(t-min(r,t-1):t-1)); 

     
    % expected neural activity 
    a(t) = f(ref, L); 
end 

  
axes(handles.axes1); 
plot(0:times,a); 
axis([0 times 0 1]); 
xlabel('iteration'); 
ylabel('neural activity'); 

  
b = fix(a*N); 
c = find(b == b(times+1)); 
l = length(c); 

  

  
if l > 0 
    period = c(l) - c(l-1); 

     
    k = times + 1; 
    while b(k) == b(k-period) 
        k = k - 1; 
    end 

     
    delay = k; 
    %fprintf(1, 'period = %d delay = %d\n', period, delay); 
end 

  
set (handles.ResultList,'String',period); 
set (handles.ResultList2,'String',delay); 
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