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 چکیده
ای ، معادالت غیرخطی پیوستهمدل رابینسونبر اساس  انتشار امواج الکتریکی سازی رفتار فعالیت الکتریکی در کورتکس مغز به صورتدر این مقاله، با هدف مدل

باشند. با استفاده از این معادالت، های تحریکی و مهاری میهای نورونها، تأخیرات آکسونی و دندریتی، جمعیتمعرفی شده است که شامل اثرات غیرخطی نورون
به پارامترهای  ،پیچیده ی پاشندگی نشان خواهیم داد که پایداری نقاط تعادل این سیستمو با تحلیل رابطه کنیمیپاشندگی را برای امواج خطی استخراج م یرابطه

تر از حد ها پایینی نورونهمه دهیم که در این شرایطرمال فعالیت کورتکس مغز نشان میعددی حالت ن با بررسی بر این، مغز وابسته است. عالوه زیولوژیکیفی

 کنند.ژیکی خود شلیک میفیزیولو

پیچیده. سیستم، کورتکس، پایداری، رابطه پاشندگی های کلیدی:واژه  

 

Propagation and stability of waves of electrical activity in the cerebral cortex  
 

Alinejad,  Hasan ; Harare, Atena ; Nemati Andevari, Masoud  
 

Department of Physics, Faculty of Basic science, Babol Noshirvani University of Technology 
 

Abstract 
 
In this paper, nonlinear continuum equations are introduced to model the behavior of cortical electrical activity 

by Robinson’s model which incorporate nonlinearities, axonal and dendritic lags, excitatory and inhibitory 

neuronal populations. By using these equations, we derive dispersion relation for linear waves and by analyzing 

the dispersion relation we will show that the stability of the fixed point of this complex system are related to the 

physiological parameters of the brain. Furthermore, by studying numerically the normal activity state in cortex, 

we will show that in these conditions all neurons fire at rates far below their physiological limits. 
keywords: Cortex, Stability, Dispersion Relation, Complex System. 

 

PACS No.      52.35.-g    

 مقدمه
 (EEG)های عصبی به روش الکتروآنسفالوگرامثبت سیگنال      

های ی زیادی از نورونای از فعالیت الکتریکی مجموعهنتیجه

با عملکرد  EEGهای کورتکس مغز هستند. همبستگی سیگنال

ها در مغز به طور وسیعی در تشخیص بیماریی سیستم پیچیده

کنون محتویات شود. تاعصاب و پزشکی استفاده میی علوم احوزه

با عملکردهای  هاآنفرکانسی این نوسانات، تغییرات توان طیفی 

گیری شده است. ولی شناختی و سرعت امواج به خوبی اندازه

های نورون ت شده با دینامیکثب هایبین سیگنال ارتباط متأسفانه

های الکتریکی هنوز ناشناخته است. در فعالیت ی اینکننده ایجاد

های چارچوب مناسب برای تجزیه و تحلیل این داده نتیجه، یافتن

شده است. به این های عصر حاضر تبدیل تجربی به یکی از دغدغه

ز های مختلفی ارائه شده است تا یک توصیف دقیقی امنظور مدل

ها برقرار گردد که ارتباط بین فیزیک اعصاب و فیزیولوژی نورون

که بر  [1] های عصبی اشاره کردتوان به مدل میدانجمله می از آن

توسط چگالی پالس به صورت یک موج میرا که  مبنای انتشار

هدف از این . بندی شده استشود، فرمولای برانگیخته میچشمه

و بررسی پایداری امواج خطی بر  مقاله تعیین رابطه پاشندگی

باشد. شواهد می [2] رابینسون های عصبیمدل پیوسته میداناساس 

فعالیت نوسانی مغز در حالت دهد نشان میزیادی وجود دارد که 



 

استراحت در مقیاس بزرگ، به طور خطی پایدار است. این شرایط 

داری کند که در شرایط نرمال، مغز باید نزدیک مرز پایایجاب می

خیلی از این شرایط پایداری دور شویم  در صورتی کهواقع باشد. 

که عبور از این  ی کما و بیهوشی عمیق هستیم در حالیدر محدوده

به معنی گذار به فعالیت تشنج  ،ی ناپایداریپایداری به محدوهمرز 

بنابراین پایداری یک قید بسیار  .[3] استی بزرگ نوسانی با دامنه

تواند مغز است که میی ی پیچیدهسامانهار دینامیکی مهم در رفت

 منجر به یک وضعیت نرمال گردد.

 

 معادالت حاکم بر دینامیک کورتکس

شامل تعداد زیادی نورون  هیک سیستم پیچید به عنوانمغز     

ای کنترل کنندهاست که به صورت خودسازگار و بدون هیچ مرجع 

توان مانند ی را می. چنین محیطک داردرفتار ماکروسکوپی

یک مجموعه از ر اساس های خودسازگاری همچون پالسما بمحیط

از دید میکروسکوپیک، یک  معادالت غیرخطی توصیف کرد.

نورون تحریکی از طریق سیناپس با هزاران نورون دیگر در ارتباط 

های های سیناپسی نورونتوسط ورودی ،ی دندریتیاست. در شاخه

ع این در صورتی که مجمو گیرد.شکل می هاییدیگر، پتانسیل

ی شلیک آهنگیک تواند با برسد نورون می ها به حد آستانهپتانسیل

کورتکس  ،[1] میدان عصبیاینکه در مدل با توجه به  .انجام دهد

روی تعداد  شود،مغز به صورت یک پیوستار در نظر گرفته می

متوسط صورت شود. در این میگیری ها میانگینزیادی از نورون

آهنگ شلیک بر حسب کمیت
ieQ ,

های مربوط به نورون e)اندیس 

پتانسیل بدنه باشد( و های مهاری مینورون مربوط به iتحریکی و

ieنورون بر حسب کمیتسلولی 
V

تباط شود که ارنمایش داده می ,

 باشدزیر میپتانسیل و آهنگ شلیک برحسب تابع سیگموئیدی  بین

  
,

/exp1 ,

max
,




ie

ie
V

Q
Q                                                 )1( 

که در عبارت باال
maxQ، ،آهنگ شلیک ماکزیمم   متوسط پتانسیل

های که مرتبط با دادهباشد می انحراف از معیار آستانه و دندریتی

ieفیزیولوژی است. کمیت
V

ی پتانسیل در بدنهدر عبارت باال،  ,

کردن  تجمیع تمام ولتاژها و فیلترها است که بعد از سلولی نورون

 شود. یک تقریب خوبی برایگیری میاندازه ،ها در دندریتآن
ie

V
,

 

 [4] باشدبه شکل زیر می
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که در عبارت باال
aiaeQ ,

  های ها از نورونمتوسط پتانسیل ورودی 

و   ی دندریتی وبهره a  ،gی دندریتی نورون دیگر به شاخه

 در فضای فوریه  باشند.ثابت زمانی دندریت می)(uL ، به

برای  و  قطع گذر با فرکانسعنوان یک فیلتر پایین

 های ورودیپتانسیل .کندها عمل میدندریت
aiaeQ ,

در یک  

سایر  و ie, متشکل از پتانسیل موج ،موقعیت مشخص

بر اساس مدل  کههای خارجی به کورتکس هستند ورودی

 شوندت زیر بیان میصوربه  رابینسون

),(),(),(),( ,,,,, tratratrQQMtrQ iiieieieeensiesieaiae    )4( 

که در آن 
ieM ,

های به ترتیب چگالی سیناپسی مربوط به ورودی 

چگالی سیناپسی  ie,، های تحریکی و مهاریمشخص به نورون

های نامشخص از ساختارهای غیرکورتکسی به مربوط به ورودی

 هایثابت و تحریکی و مهاری  هاینورون
iiieeieea ,,,

چگالی  

های های تحریکی و مهاری به نورونسیناپسی مربوط به ورودی

های تجمیع هنگامی که مقدار پتانسیل باشند.می تحریکی و مهاری

رسد، نورون ی دندریتی نورون به مقدار آستانه میدر شاخه

ی شده، در طول آکسون و شاخهتواند شلیک کند. پالس ایجاد می

های دیگر را شود و پالس ورودی برای نورونآکسونی منتشر می

 طول آکسوناین پالس در  یسرعت مشخصه v اگر .کندتأمین می

انتشار پالس خروجی را به صورت یک موج با  توان می ،باشد

یکه توسط چشمه گرفتدر نظر  ie,پتانسیل
ieQ ,

 .شودد میایجا 

ی تحول معادله مشابهبنابراین دینامیک حاکم بر چنین سیستمی 

 [2] باشدمییک موج میرا شونده به شکل زیر 
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که 
ieie rv ,, /  و

ier ,
مقادیر  کسون است.ی آطول مشخصه 

ier برای ثابتگیری شده اندازه به ترتیب برای  ,

mreانسان 08.0 وmri

410 (، 5)-(1معادالت ) .[2] باشدمی



 

مدل میدان عصبی ر در ای از روابط خودسازگایک سیستم بسته

 توصیفرا در کورتکس مغز  هستند که دینامیک نوسانات رابینسون

 کند.می

 
 ی ایجاد سیگنال در کورتکس مغز.شماتیک چرخه: طرح  1شکل

ی ایجاد سیگنال را در این مدل شماتیک چرخهطرح ، 1شکل 

ریزی دهد که معادالت فوق بر اساس این چرخه پایهنشان می

های ناشی از بخش اند. الزم به ذکر است که اثرات فیدبکشده

لعکس در این مقاله در نظر امختلف تاالموس به کورتکس و ب

 نشده است. گرفته

 
 ی و تحلیل پایداریرابطه پاشندگ

 (1همانطوری که در بخش قبل اشاره شد، مجموعه معادالت )    

ی فعالیت الکتریکی کورتکس مغز را نشان گونهرفتار موج ،(5)تا 

های مشاهده شده در یگنالد که منبع ایجاد سندهمی

باشند. برای حالتی که ترم تحریک می EEGهای گیریاندازه

 خارجی
nsQ توان رفتار پایای این ، میثابت و یکنواخت باشد

سیستم دینامیکی را با تعیین نقاط تعادل سیستم بررسی کرد. با 

ای چون پالسما، توجه به این نقاط پایا، مانند هر سیستم پیچیده

ی موج خطی را ختالالت کوچک حول این نقاط تعادل، معادلها

ی پاشندگی این امواج، فرض کند. برای تعیین رابطهایجاد می

ایجاد سیستم  تعادلکنیم که یک آشفتگی کوچک حول نقاط می

تعادل به  اطرا حول نق( 1) ی غیرخطیدر این صورت معادله. شود

 دهیممیصورت زیر بسط 
],[

)0(

,,,

)0(

,, ieieieieie VVQQ                                               )6( 

)0(که

,ieQ 0(و(

,ieV، مقادیر حالت پایا هستند و 
ieieie dVdQ ,,, / 

در  (6)-(2) معادالت با تبدیل فوریه ازعالوه بر این  باشد.می

های ترماز  نظرصرف شرایط پایا و   0,0, k  نقاط تعادلکه 

 خواهیم داشت ،سیستم هستند

   ,,, ,,,  kVkQ ieieie                                                       )7( 
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 توان( می8( و )7)معادالت ال با استفاده از ح
ieQ ,

را بر حسب  

aiaeQ ,
 توان( می12ی )لههمچنین با استفاده از معاد .نوشت 

ieQ ,
را  

ج بازنویسی کرد. در ادامه با استفاده از نتای ie,هایبه شکل ترم

تقریب مهار موضعیکردن لحاظ حاصله و 
ii Q  برای

ی کوتاه برد بودن محدوده که مرتبط با [2] های مهارینورون

به صورت زیر بدست پاشندگی رابطه ، مهاری است هایآکسون

 آیدمی
 (13          )   .22

ieiseeeeeeeee QaQMgLgLaD                    

 ه سیگنال خاصپاسخ خطی کورتکس ب که
sQ  در فضای فوریه

حالتی که  برای انتشار امواج بدون تحریک خارجی یعنی است.

0sQ ،آیدرابطه پاشندگی به صورت زیر به دست می 

   ,0
2

 GDii ee                                        )14( 

 صورتدر آن به  Gی خالصبهره کمیتکه 
eeegaG  تعریف 

برای دو شرط حدی شود.می ,و  , توان می

 زدصورت زیر تقریب دو را به  معادله پاشندگی

  ,0
2

 GDi ee                                                       )15( 
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هایی هستند که بر حسب ای( چندجمله16)-(14روابط پاشندگی)

باشند. برای بررسی پایداری نقاط می مقادیر حقیقی و موهومی

های حقیقی و موهومی را به توان ترممغز میتعادل کورتکس 

 ( نوشت16ی )ت زیر برای معادلهصور

  .2

1
222

vkGii ee                                                   )17( 

ی دهندهمثبت بودن ترم موهومی نشاندر تحلیل پایداری امواج، 

ی فوق، ابطهبا توجه به رباشد، لذا ی تعادل میناپایداری نقطه

 ط زیر صادق باشددهد که شرناپایداری زمانی رخ می

.1/1
22222

ee rkvkG                                                  )18( 



 

دهد که مرز ناپایداری در شرایطی اتفاق نشان می ی فوقرابطه

221افتد کهمی erkG   . ،ای بربرای رسیدن به شرط پایداری

توان با قرار دادن می ،ترین حالت تعادلپایین
eee gaG  و 

ieieie dVdQ ,,, / ی زیر رسید( به رابطه18ی )در معادله 

    .1
1

 eeee gCaQQ                                                       )19( 

به که دهد ه نشان میاین معادل های فیزیولوژی،با توجه به داده

ازای
eQ ،ی تعادل، یکی پایدار و یکی ناپایدار دو نقطههای کوچک

به ازای و  داریم که بیانگر حالت نرمال کورتکس هستند
eQ  ،بزرگ

 اریم که مربوط به وضعیت تشنج است.یک جواب ناپایدار د

 
 (16)-(14)دهای انتشار که از معادالت پاشندگیتغییرات فرکانس م : 2شکل

مد نوسانی را نشان  2و  3، 4و از باال به پایین به ترتیب حاصل شده است 

 7.0nsQو 57.0Gو های انسانیپارامتر . برای رسم این نمودارها ازدهدمی

 استفاده شده است.

 

به کمک حل  ،مواج پایدار و ناپایدارص کلی ابررسی خوا به منظور

قسمت حقیقی و  اتتغییر (،16)-(14عددی معادالت پاشندگی )

 برای رسم کردیم.را بر حسب عدد موج  موهومی فرکانس

kمیرایی با مدهای انتشاری(، 17) یهای بزرگ طبق رابطه 

eikv   ( با 2) ها در شکلکه این جواب دهدرخ می

 .اندگذاری شدهنشانه 1 عالمت

، 2ها در شکلبرای تمامی حالت Imبودن منفی با توجه به 

ها پایدار خواهد k توان نتیجه گرفت که سیستم به ازای تمامیمی

سه مد با کمترین میرایی ، 2(d)و  2 (b)ه به شکلبا توج بود.

بنابراین  بسیار شبیه به هم هستند.(، 15( و )14) مربوط به روابط

تحت این شرایط تقریب ( 15) توان نتیجه گرفت که تقریبمی

در  مد میرایی برای مرتبه دوشود که می مشاهدهمناسبی است. اما 

مرتبه برای و ( 15ی )در معادله مرتبه سهبرای  ،1(،16ی )معادله

که این رفتار متفاوت  باشدمی i، (14ی )در معادله چهار

( نسبت داد 16ی )توان به دو جواب معادلهی مرتبه دو را میمعادله

انتشار به سیستم را وادار به تغییر وضعیت از حالت  kکه با کاهش

 کند.غیر انتشار می

 

 نتیجه گیری
به کمک ، مغز بندی فعالیت الکتریکی کورتکسبرای فرمول     

ی غیرخطی را ارائه ای از معادالت پیوستهمجموعه مدل رابینسون

 هاینورون ها، جمعیتپاسخ غیرخطی نورون که شامل ایمهکرد

در باشند. تحریکی و مهاری و تأخیرات آکسونی و دندریتی می

را بط پاشندگی ی کوچک، رواامواج خطی با دامنهبرای ادامه 

نشان  پاشندگی وابطبدست آوردیم و با بررسی تحلیلی و عددی ر

که  وجود داردانتشار امواج مغزی پایداری برای  مرزیدادیم که 

اثرات فیدبک  .رخ خواهد داد )ناپایداری(تشنج ،نآاز  فراتر

تری از تواند تحلیل دقیقکس که میتاالموس و بالع-کورتکس

 طیف این نوسانات ارائه دهد، در این مقاله لحاظ نشده است.
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