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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένας από τους κύριους στόχους των Νευροεπιστηµών είναι η µελέτη των εσωτερικών 

διεργασιών που ρυθµίζουν κάθε είδος Συµπεριφοράς των οργανισµών (Κίνηση, 

Συναισθήµατα, Σκέψη κ.λ.π.) και ακολούθως η προβολή της νευρωνικής βάσης 

αυτής. Η εκδήλωση Συµπεριφοράς είναι το αποτέλεσµα της ενεργοποίησης της 

υπεύθυνης περιοχής του Εγκεφάλου ο οποίος µε τη σειρά του στέλνει τα κατάλληλα 

µηνύµατα σε µύες σχετικούς µε την κίνηση, ή στα αντίστοιχα κέντρα ελέγχου 

ανώτερων νοητικών και ψυχικών διεργασιών.  Η ύπαρξή µας κατά τον Πλάτωνα 

συνδέεται µε τον Εγκέφαλο τον οποίο προσδιόρισε ως ακατάλυτη πνευµατική ουσία 

καθοριστική για τις πράξεις µας και τις σκέψεις µας.  

Οι κινήσεις των µατιών, και χρησιµοποιούµε πληθυντικό για να εισάγουµε έµµεσα 

την έννοια της διόφθαλµης όρασης, αποτελούν ένα είδος Συµπεριφοράς που 

εκδηλώνεται µε δυο κυρίως τρόπους: σύγκλιση των µατιών ή συζυγή κίνηση αυτών. 

Βάσει της πρώτης κατηγορίας τα µάτια συγκλίνουν µεταξύ τους όταν παρατηρούν 

ένα στόχο ο οποίος µεταφέρεται σε κοντινότερη απόσταση. Βασικό χαρακτηριστικό 

της κατηγορίας των κινήσεων αυτών είναι ότι ο στόχος βρίσκεται πάντα στο κέντρο 

της όρασης (κέντρο του αµφιβληστροειδή). Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στην 

περίπτωση των συζυγών κινήσεων όπου τα µάτια εµφανίζουν τα ίδια φυσικά 

χαρακτηριστικά µεγέθη της κίνησης, δηλαδή ίδιο διάνυσµα ταχύτητας και 

µετατόπισης. Πολύ απλά, αυτό σηµαίνει ότι κινούνται µε τον ίδιο τρόπο. Οι κινήσεις 

αυτές εκτελούνται για να ελαχιστοποιείται η δράση παραγόντων που αποµακρύνουν 

την εικόνα του ενδιαφέροντος από το κέντρο του αµφιβληστροειδή. Με κέντρο 

αναφοράς το κεφάλι του υποκειµένου, το διάνυσµα της θέσης των µατιών 

προσδιορίζεται από το µέτρο αυτού που είναι η απόσταση των µατιών από τη θέση 

µηδέν (πρόκειται για τη θέση πρωτογενούς όρασης) και την γωνία της κατεύθυνσής 

τους. Ως θέση µηδέν των µατιών προσδιορίζεται η θέση του κεφαλιού. Η εµφάνιση 

στόχου στο οπτικό πεδίο (±50 deg) ανιχνεύεται από την περιφερική όραση (µέσω των 

κυττάρων της V2 περιοχής του φλοιού του εγκεφάλου) και ακολούθως ο εγκέφαλος 

κατευθύνει τα µάτια στη νέα έκκεντρη θέση. Για την µεταφορά αυτή φροντίζουν τα 

έξι ζευγάρια οφθαλµικών µυών (για ανακεφαλαίωση βλ., The extraocular muscles 

and their innervation, Carpenter, 1988). Αναφερόµαστε στον έξω ορθό (lateral rectus) 

και έσω ορθό (medial rectus) της οριζόντιας κατεύθυνσης των µατιών, τον άνω ορθό 
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(superior rectus), τον κάτω ορθό (inferior rectus), τον άνω λοξό (superior oblique) και 

κάτω λοξό (inferior oblique) της κατακόρυφης κατεύθυνσης των µατιών αλλά και για 

συστροφή αυτών. Σύµφωνα µε την αρχή του Hering που δηµοσιεύθηκε το 1868, η 

συζυγής κίνηση των µατιών σε µια κατεύθυνση είναι αποτέλεσµα της ίσης νεύρωσης 

των οφθαλµικών µυών της κατεύθυνσης αυτής. Περισσότερα στοιχεία που αφορούν 

την Νευροφυσιολογία των οφθαλµικών µυών µπορούν να αναζητηθούν στην 

εισαγωγή της ενότητας της Επεξήγησης (4.1). 

Η ψυχοφυσική των µηχανισµών µεταφοράς και σταθεροποίησης των µατιών πάνω 

στην εικόνα του ενδιαφέροντος δείχνει ότι αυτοί είναι ανταγωνιστικοί µεταξύ τους. 

Οι της πρώτης κατηγορίας παρεµποδίζουν την όραση σε αντίθεση µε της δεύτερης 

και αυτό οφείλεται στις υψηλές ταχύτητες (ξεπερνούν ακόµα και τις 1000 deg/s) που 

αναπτύσσουν τα µάτια στη διάρκεια της κίνησής τους. Το κόστος όµως αυτό του 

σηµαντικού περιορισµού της όρασης κατά τη µετακίνηση των µατιών είναι εν γένει 

αµελητέο διότι οι υψηλές ταχύτητες µειώνουν σηµαντικά τον χρόνο εκτέλεσης της 

κίνησης των µατιών. Πρόκειται για µια κατηγορία των συζυγών κινήσεων των 

µατιών, τις σακκαδικές, ένας όρος που έκανε την εµφάνισή του το 1879 από τον 

Javal. Λεπτοµερής αναφορά στις σακκαδικές κινήσεις των θηλαστικών σε επίπεδο 

ανατοµίας και φυσιολογίας γίνεται στην µελέτη του Moschovakis και συνεργατών 

του (Moschovakis et al, 1996). Γι’ αυτό το λόγο, εδώ θα παραθέσουµε µόνο τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα µας βοηθήσουν στην συνέχιση της παρούσας µελέτης.  

Οι σακκαδικές ανήκουν στην κατηγορία των βαλλιστικών κινήσεων µε την έννοια ότι 

διαφοροποίηση της θέσης του στόχου στο ενδιάµεσο της κίνησης δεν διαφοροποιεί 

την κίνηση. Πρόκειται για κινήσεις, ο προγραµµατισµός των οποίων γίνεται στα 

συµπληρωµατικά οπτικά πεδία του φλοιού του εγκεφάλου (Supplementary Eye Fields; 

SEF) και η εκτέλεση αυτών (πλάτος και κατεύθυνση της κίνησης) διευθύνεται από τα 

µετωπιαία οπτικά πεδία (Frontal Eye Fields; FEF) του φλοιού του εγκεφάλου. Είναι 

δε αυτή τόσο γρήγορη ώστε δεν υπάρχει το περιθώριο της οπτικής παλίνδροµης 

ρύθµισης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της σακκαδικής κίνησης, χρονική διάρκεια, 

µέγεθος και µέγιστη ταχύτητα µετατόπισης των µατιών είναι ανάλογα µεταξύ τους 

και η σχέση αυτή αναφέρεται ως κύρια ακολουθία (main sequence).  

Η εντολή αυτή του εγκεφάλου µεταφέρεται στο εγκεφαλικό στέλεχος (brain stem) στις 

γεννήτριες των σακκαδικών κινήσεων (burst generator). Ανατοµικά, αναφερόµαστε 
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στον παράµεσο γεφυρικό δικτυωτό σχηµατισµό (Pontine Paramedian Reticular 

Formation; PPRF) που αποτελεί την γεννήτρια των οριζόντιων σακκαδικών κινήσεων 

(Luschei & Fuchs, 1972) και στον κεφαλικό ενδιάµεσο πυρήνα της έσω επιµήκους 

δεσµίδας (rostral interstitial Medial Longitudinal Fasciculus; riMLF; Buttner-Ennever 

& Buttner Ennever, 1978; King & Fuchs, 1979; Moschovakis et al, 1990, 1991,a,b) 

που αποτελεί την γεννήτρια κατακόρυφων σακκαδικών κινήσεων. Οι γεννήτριες 

αυτές καθορίζουν το µέγεθος της σακκαδικής κίνησης των µατιών και µε τη βοήθεια 

κυττάρων που διαµορφώνουν τη συχνότητα εκφόρτισής τους σε αναλογία µε το 

φασικό σήµα της ταχύτητας των µατιών - πρόκειται για τους πυριστές (burst) 

ενδιάµεσου λανθάνοντος χρόνου (Medium Lead Burst Neurons; MLB) - µεταφέρουν 

την πληροφορία αυτή στους κινητικούς νευρώνες (MotoNeurons; MN) που 

νευρώνουν τους οφθαλµικούς µύες της κατεύθυνσης βοηθώντας αυτούς να 

αναπτύξουν το κατάλληλο ποσό δύναµης ικανό ώστε να υπερνικήσει φαινόµενα 

αδράνειας και ιξώδους. Για οριζόντιες σακκαδικές κινήσεις αναφερόµαστε στους 

απαγωγούς νευρώνες (abducens neurons; Baker & Highstein, 1975; Grantyn et al, 

1980), και για κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις στους οφθαλµοκινητικούς 

(oculomotor) και τροχηλιακούς (trochlear) νευρώνες (Moschovakis, 1995; Horn et 

al, 1999, σε περιληπτική µορφή). Περισσότερος λόγος για τις συνδέσεις της 

γεννήτριας των σακκαδικών κινήσεων µε τους MN γίνεται στην 4.2.1 της ενότητας 

της Επεξήγησης. Η νευροφυσιολογία στους κινητικούς νευρώνες (Fuchs et al, 1988; 

Moschovakis, 1995) έχει δείξει ότι ο ρυθµός µε τον οποίο εκφορτίζουν περιέχει 

πληροφορία σχετική όχι µόνο του φασικού σήµατος της ταχύτητας των µατιών που 

δέχονται απευθείας από τους MLB της γεννήτριας της σακκαδικής κίνησης, αλλά και 

της θέσης των µατιών. Το τελευταίο σήµα διατηρείται για αρκετά µεγάλο χρονικό 

διάστηµα µετά το τέλος της σακκαδικής κίνησης. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί 

ότι οι οφθαλµικοί µύες παρέχουν ιδιοδεκτική πληροφορία που οδηγεί  σε παλίνδροµη 

ρύθµιση, όπως συµβαίνει µε τις άτρακτους στους σκελετικούς µύες (µυοτατικό 

αντανακλαστικό). Ωστόσο, τα πειράµατα αυτής της κατεύθυνσης έχουν δείξει ότι δεν 

υπάρχει κάτι αντίστοιχο του µυοτατικού αντανακλαστικού στους οφθαλµικούς µύες 

στον πίθηκο (Keller & Robinson, 1971).  

Αντίθετα, η καταγραφή της δραστηριότητας σε κύτταρα προκινητικών περιοχών στο 

εγκεφαλικό στέλεχος, έδειξε ότι το σήµα της θέσης των µατιών κωδικοποιείται από 

τη διαµόρφωση της συχνότητας µε την οποία εκφορτίζουν. Η ανατοµική σύνδεση των 
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περιοχών αυτών µε τις σακκαδικές γεννήτριες ώθησε τον Robinson το 1968 να κάνει 

λόγο για την ύπαρξη διαδικασίας Νευτώνειας Ολοκλήρωσης του σήµατος της 

ταχύτητας. Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται Νευρικοί Ολοκληρωτές (Neural 

Integrator(s); NI(s)). Οι NΙs είναι δυο, ο οριζόντιος (horizontal NI; hNI) και ο 

κατακόρυφος (vertical NI; vNI) που ολοκληρώνουν την οριζόντια και κατακόρυφη 

συνιστώσα του σήµατος της σακκαδικής ταχύτητας των µατιών και παρέχουν στο 

οφθαλµοκινητικό σύστηµα την πληροφορία της οριζόντιας και κατακόρυφης 

συνιστώσας της θέσης των µατιών, αντίστοιχα. Το ρόλο του hNI έχει στο εγκεφαλικό 

στέλεχος (Lopez Barneo et al, 1978; Lopez-Barneo et al, 1982; McCrea & Baker, 

1985; Cannon & Robinson, 1987; Cheron & Godeaux, 1987; Kaneko, 1997) το 

σύµπλεγµα έσω αιθουσαίου πυρήνα (Medial Vestibular Nucleus; MVN) και 

προέτακτου του υπογλωσσίου (Nucleus Prepositus Hypogglossi; NPH) και το ρόλο 

του vNI έχει (Anderson et al, 1979; Ranalli et al, 1988; Crawford et al, 1991; Le 

Tailanter, 1991; Dalezios et al, 1998) ο ενδιάµεσος πυρήνα του Cajal (Nucleus 

Interstitial of Cajal; NIC). Περισσότερα στοιχεία για τους ΝΙs µπορούν να 

αναζητηθούν στην επισκόπηση από τον Moschovakis (1997).        

Το σύστηµα του NI έχει τη λειτουργία µνήµης διότι και µετά το τέλος της σακκαδικής 

κίνησης των µατιών εξακολουθεί να τροφοδοτεί τους MN µε τονικό σήµα που 

κωδικοποιεί την θέση των µατιών. Χάρη στη λειτουργία αυτή, οι ΜΝ µε τη σειρά 

τους συνεχίζουν να εκφορτίζουν και παρέχουν στους οφθαλµικούς µύες τη 

δυνατότητα να αναπτύσσουν το κατάλληλο ποσό δύναµης ικανό να αντιστέκεται σε 

δυνάµεις ελαστικότητας που τείνουν να επαναφέρουν τα µάτια στη θέση µηδέν. Ο 

τρόπος µε τον οποίο η διαδικασία αυτή αποτελεί µνηµονική λειτουργία συζητιέται 

στην ενότητα της Επεξήγησης (4.1 και 4.3.1).  

Παρόλα αυτά, ο µηχανισµός ολοκλήρωσης δεν είναι τέλειος. Με άλλα λόγια, τα 

µάτια δεν µπορούν να σταθεροποιηθούν στην έκκεντρη θέση για θεωρητικά άπειρο 

χρόνο. Το πείραµα των Becker και Klein (1973) δείχνει ότι απουσία φωτός, αυτά 

ολισθαίνουν προς τη θέση µηδέν µε εκθετικό ρυθµό που υπαγορεύεται από χρονική 

σταθερά 20 s. Αυτό σηµαίνει ότι µετά από 20 s έχουν απωλέσει τα 2/3 σχεδόν της 

αρχικής µετατόπισης. Όπως θα δούµε αργότερα, η πηγή της διαρροής αυτής 

εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική σύνδεσης των κυττάρων του NI µεταξύ τους (βλ. 

ενότητα 2).  
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Η προσπάθεια προσοµοίωσης της λειτουργίας του hNI µε τη βοήθεια νευρωνικών 

δικτύων έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν µε την οµάδα των Kamath και Keller 

(1976). Γενικά στοιχεία για την χρήση των νευρωνικών δικτύων στη προσοµοίωση 

µιας συµπεριφοράς και ειδικότερα της ολοκλήρωσης της εισόδου παρατίθενται στην 

εισαγωγή (4.1) της ενότητας της Επεξήγησης. Επίσης τεχνικές µάθησης των δικτύων 

αυτών µπορούν να αναζητηθούν στην 4.3.5 της ενότητας της Επεξήγησης. Τα 

προηγούµενα µοντέλα προσοµοίωσης της λειτουργίας αυτής σε επίπεδο οριζόντιων 

σακκαδικών κινήσεων προσεγγίζουν ένα µέρος της χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να 

θεωρηθούν ρεαλιστικά, καθώς είτε δεν είναι συµβατά σε επίπεδο αρχιτεκτονικής µε 

την ανατοµία του συµπλέγµατος MVN-NPH, είτε δεν αναπαράγουν τα φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά των νευρώνων της περιοχής αυτής. Αναλυτικός σχολιασµός των 

µοντέλων αυτών γίνεται στην 4.5 της ενότητας της Επεξήγησης.  

Η µελέτη του οφθαλµοκινητικού συστήµατος σε επίπεδο κατακόρυφων σακκαδικών 

κινήσεων των µατιών αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια µέρος της ερευνητικής 

δραστηριότητας του εργαστηρίου Νευροφυσιολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και 

της οµάδας Υπολογιστικών Νευροεπιστηµών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών και 

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Ιδρύµατος Ερευνας και Τεχνολογίας. Μέρος της 

µελέτης αυτής αποτέλεσε η ανατοµία των συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων του NIC 

και µεταξύ του NIC και vMN (Κοkoroyiannis et al, 1996). Σε επόµενο στάδιο η 

µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην καταγραφή της δραστηριότητας του NIC (Dalezios et 

al, 1998). Το τρίτο στάδιο αφορά την ανάπτυξη µοντέλου προσοµοίωσης του vNI για 

σακκαδικές κινήσεις των µατιών και αποτελεί το κύριο θέµα της διατριβής µου. Η 

µέθοδος κατασκευής του µοντέλου αυτού (βλ. ενότητα 2) αποτελεί εξίσου σηµαντικό 

τµήµα της µελέτης µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν (βλ. ενότητα 3). Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

Νευροεπιστηµών που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Brighton της Μ. Βρεττανίας (24-

28 Ιουνίου, 2000) και δηµοσιεύθηκαν στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου (Sklavos 

& Moschovakis, 2000). Μέρος της µελέτης αυτής έχει δηµοσιευθεί στο περιοδικό 

Biological Cybernetics (Sklavos & Moschovakis, 2002).           

Ο NIC οφείλει την ονοµασία του στον Cajal ο οποίος το 1911 εντόπισε και 

περιέγραψε τον πυρήνα αυτό.  Είναι ο µεγαλύτερος µιας οµάδας πυρήνων που 

περιβάλλονται από ίνες της έσω επιµήκους δεσµίδας (medial longitudinal fasciculus; 
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MLF) και βρίσκεται πλάγια και κοιλιακά της περιυδραγωγού φαιάς ουσίας 

(periaqueductal grey; PAG). Ο NIC συνορεύει µε τον πυρήνα του Darkschenwitsch, 

τον πυρήνα Edinger-Westphal και αυτόν του οφθαλµοκινητικού νεύρου (oculomotor 

nerve). Στον NIC έχουν εντοπισθεί (Zuk, 1982) τουλάχιστον δυο διακριτές 

κατηγορίες κυττάρων η µια εκ των οποίων περιλαµβάνει µεγάλα πυραµιδικά (large 

pyramidal), µεγέθους περίπου έως 40 x 26 µm2  και µικροµεσαίου µεγέθους 20 x 14 

µm2 περίπου πυραµιδικά ατρακτοειδή και στρογγυλά (round) κύτταρα. Στο σύνολό 

τους έχουν αρκετές οµοιότητες µε αυτά του δικτυωτού σχηµατισµού (reticular 

formation; RF) Η βλάβη του πυρήνα αυτού (Anderson et al, 1979; Crawford et al, 

1991; Fukushima et al, 1992; Helmchen et al, 1998) στη γάτα και στον πίθηκο 

συνοδεύεται από αδυναµία των ζώων αυτών να κρατήσουν τα µάτια τους σταθερά σε 

έκκεντρη θέση και εµφανίζουν εξασθένηση του κατακόρυφου αιθουσαίου 

αντανακλαστικού συστήµατος. Περισσότερα στοιχεία που αφορούν βλάβες του NIC 

σε ζώα µπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα της Επεξήγησης (4.3.6). 

Οι MLB νευρώνες της riMLF, οι νευρώνες του vNI και του vΜΝ κατανέµονται στις 

δυο ηµισφαίρια του εγκεφαλικού στελέχους. Κάθε πλευρά περιέχει νευρώνες µε ίδια 

προτιµώµενη κατεύθυνση των µατιών. Το κριτήριο οι νευρώνες να έχουν ίδια ή 

αντίθετη προτιµώµενη κατεύθυνση των µατιών βασίζεται στην µεταβολή της 

συχνότητας εκφόρτισης αυτών. Οι νευρώνες προς τα πάνω (Upward; U) και προς τα 

κάτω (Downward; D) προτιµώµενης κατεύθυνσης αυξάνουν τη συχνότητα 

εκφόρτισής τους για προς τα πάνω και κάτω αντίστοιχα κινήσεις των µατιών. Επίσης, 

σε κάθε ηµισφαίριο εντοπίζονται πληθυσµοί µε διεγερτικούς MLB (excitatory; e), 

ανασταλτικούς MLB (inhibitory; I), διεγερτικούς και ανασταλτικούς vNI νευρώνες. 

Οι νευρώνες του vNI δέχονται την πληροφορία της εισόδου (βλ. 4.2) άµεσα από τους 

MLB νευρώνες (βλ. 4.2.1) και έµµεσα από τις συνδέσεις που αναπτύσσουν µεταξύ 

τους (βλ. 4.2.2) µέσω του οπίσθιου συνδέσµου (posterior commissure; PC). Η 

ακεραιότητα του οπίσθιου συνδέσµου αποτελεί βασικό τµήµα της λειτουργίας της 

ολοκλήρωσης του σήµατος του ταχύτητας των µατιών (Partsalis et al, 1994). Ο ΝIC 

προβάλλει την έξοδό του στον vMN όπως άλλωστε και ο ΜLB στον vMN. 

Χαρακτηριστικό των τριών διαφορετικών δοµών (εισόδου-MLB, επεξεργασίας- NIC 

και εξόδου-vMN) είναι οι νόµοι που διέπουν τις µεταξύ τους συνδέσεις. Οι συνδέσεις 

αυτές αναλύονται στον πίνακα 1.1 και εν συντοµία οι νόµοι αυτοί έχουν ως εξής:  
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a) Οι e, Ι- νευρώνες του MLB προβάλουν στους νευρώνες του vNI και vΜΝ µε 

ίδια και αντίστοιχα αντίθετη προτιµώµενη κατεύθυνση των µατιών.   

b) Στοn vΝΙ αναπτύσσονται συνδέσεις µεταξύ νευρώνων αντίθετης 

προτιµώµενης κατεύθυνσης. 

c) Η σύνδεση του vNI µε τον vMN ακολουθεί τον κανόνα συνδέσεων του MLB 

µε τον vΜΝ.   

Στον πίνακα 1.1 το στοιχείο (i, j) επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο συνδέεται η i µε 

την j οµάδα νευρώνων. Όπου Ο σηµαίνει µη ύπαρξη, Μ σηµαίνει µονόδροµη 

σύνδεση της i στην j οµάδα και Α σηµαίνει αµφίπλευρη σύνδεση µεταξύ των i και j 

οµάδων.   

Χρησιµοποιώντας έτσι µόνο έως τώρα καλά διαπιστωµένες συνδέσεις το µοντέλο που 

κατασκευάζεται ακολουθώντας τα βήµατα της Μεθόδου της ενότητας 2, οδηγεί 

σύµφωνα µε τα Αποτελέσµατα της ενότητας 3 στην καλύτερη δυνατή προσοµοίωση 

της λειτουργίας του νευρικού ολοκληρωτή για κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις. Η 

εκτίµηση αυτή είναι αποτέλεσµα της σύγκρισης της δραστηριότητας των νευρώνων 

του µοντέλου µε την νευροφυσιολογία στον NIC (Dalezios et al, 1998) και κατά πόσο 

ακολουθεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΝIC µετά από τεχνητές βλάβες 

παρόµοιες µε αυτές που έχουν γίνει έως τώρα (βλ. 4.3.6). Επιπλέον, έχοντας ρίξει 

φως στη νευρωνική βάση της συµπεριφορά αυτής, δίνει την δυνατότητα προβλέψεων  

λειτουργικού χαρακτήρα, µέσα από τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική των 

συνδέσεων, και, τέλος, αναλύει τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο µπορούµε να 

οδηγηθούµε σε ρεαλιστικό µοντέλο του vNI αλλά και του hNI σε σχέση µε τα όσα 

έχουν δηµοσιευθεί µέχρι τώρα.     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Συνδέσεις µεταξύ των MLB, vNI, vMN. Η πληροφορία στη θέση που 

διασταυρώνεται η j στήλη µε τη i γραµµή είναι Ο, M, ή A αν ο εκπρόσωπος της j στήλης δεν 

συνδέεται µε τον εκπρόσωπο της i γραµµής, προβάλλει σε αυτόν, ή συνδέεται αµφίδροµα µε 

αυτόν αντίστοιχα.   
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 UMLBe UMLBI DMLBe DMLBI UNIe UNII DNIe DNII UMN DMN

UMLBe O O O O O O O O O O 

UMLBI O O O O O O O O O O 

DMLBe O O O O O O O O O O 

DMLBI O O O O O O O O O O 

UNIe M O O M O O A A O O 

UNII M O O M O O A A O O 

DNIe O M M O A A O O O O 

DNII O M M O A A O O O O 

UMN M O O M M O O M O O 

DMN O M M O O M M O O O 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEΘΟ∆ΟΣ 

2.1 Αναλυτική περιγραφή του συστήµατος. 
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2.1.1   ∆ιανυσµατική περιγραφή της δραστηριότητας των       

νευρώνων του συστήµατος. 

Το σύστηµα το οποίο θα αναπτύξουµε αποτελείται από τις δοµές εισόδου, 

εξόδου και επεξεργασίας. Η είσοδος αποτελείται από τους MLB νευρώνες, η 

έξοδος από τους vMN νευρώνες και η επεξεργασία αποτελείται από τους 

νευρώνες του vΝΙ.  

  

 

2.1.1.1. Νευρώνες εισόδου 
Οι MLB νευρώνες της riMLF ανήκουν σε µια από τις δυο οµάδες ULMB 

DMLB. Νευρώνες που ανήκουν στην πρώτη ή στη δεύτερη οµάδα νευρώνων, 

εκφορτίζουν για κατακόρυφες προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα σακκαδικές 

κινήσεις των µατιών. Επιπλέον, οι νευρώνες αυτοί µπορεί να είναι διεγερτικοί 

(UMLBe, DMLBe) ή ανασταλτικοί (UMLBI, DMLBI). Αυτές οι τέσσερις 

υποοµάδες αποτελούν την είσοδο του συστήµατος και θα χρειαστούµε 

τουλάχιστον έναν αντιπροσωπευτικό νευρώνα από κάθε υποοµάδα ,  

οδηγούµενοι έτσι στη χρήση του στηλο-διανυσµάτος x4x1(t) = [xk(t)]k=1,…,4
 

όπου η k- συνιστώσα περιγράφει τη συχνότητα εκφόρτισης (spikes/s) του 

UMLBe, UMLBI, DMLBe και DMLBI νευρώνα αν k είναι 1, 2, 3, και 4 

αντίστοιχα. 

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται επιλογή ενός µόνο νευρώνα εισόδου από κάθε 

µια υποοµάδα (#ΜLB = 4, #UMLB = #DMLB = 2, #UMLBe = #UMLBI = 

#DMLBe = #DMLBI = 1) βασίζεται στο γεγονός ότι η µελέτη αφορά τον 

πληθυσµό του vΝΙ και ως εκ τούτου διαλέξαµε να εκπροσωπήσουµε τον 

ελάχιστο δυνατό αριθµό MLB νευρώνων. Εστω λ >> 1 το πλήθος αυτών σε 

κάποια από τις υποοµάδες, τότε το συναπτικό άθροισµα (i(t)) αυτών τη χρονική 

στιγµή t στο νευρώνα στόχο (έστω ένας νευρώνας της οµάδας του vΝΙ), δίδεται 

ως εξής: 

1
( ) ( )ji t x t a

λ

κ
κ =

= ∑  

όπου ακ είναι το αριθµητικό βάρος προβολής στο νευρώνα στόχο του κ- 

νευρώνα εισόδου της j- υποοµάδας, ο οποίος τη χρονική στιγµή t έχει 
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συχνότητα εκφόρτισης xj(t). Το παραπάνω συναπτικό άθροισµα µπορεί να 

εκφρασθεί συναρτήσει της εκφόρτισης ενός (αντιπροσωπευτικού) νευρώνα 

εισόδου της υποοµάδας αυτής: 
(*)( ) ( )ji t x t aκ=                       

όπου (*)

1
a

λ

κ κ
κ

α
=

= ∑  
                            
Η παραπάνω έκφραση µας δίνει την ευχέρεια να χρησιµοποιήσουµε έναν 

νευρώνα από κάθε υποοµάδα.  

 

 

2.1.1.2. Νευρώνες εξόδου. 
Οι νευρώνες του vMN επίσης ανήκουν σε µια εκ των δυο οµάδων, UMN και 

DMN, που νευρώνουν τους οφθαλµικούς µύες για κατακόρυφες κινήσεις προς 

τα πάνω και κάτω αντίστοιχα και αποτελούν την έξοδο του συστήµατος. Επίσης 

θα χρειαστούµε τουλάχιστον ένα νευρώνα από κάθε οµάδα UMN, DMN (#ΜΝ 

= 2, #UMN = #DMN =1) και για την περιγραφή αυτών χρησιµοποιούµε το 

στηλο-διάνυσµα z2x1(t) = [zk(t)]k=1,2
 όπου η k- συνιστώσα περιγράφει τη 

συχνότητα εκφόρτισης (spikes/s) του UMN και DMN νευρώνα για k ίσο µε 1 

και 2 αντίστοιχα.  

 

 

2.1.1.3. Νευρώνες του vΝΙ. 
Οι νευρώνες του vΝΙ, υποθέτουµε, σχηµατίζουν δυο υποοµάδες UNI και DNI 

που αµφότερες περιέχουν διεγερτικούς και ανασταλτικούς νευρώνες, τους UNIe 

και UNII που ανήκουν στην UNI υποοµάδα, και τους DNIe και DNII αντίστοιχα 

που ανήκουν στην DNI υποοµάδα.  

Για τη σύνθεση των τεσσάρων υποοµάδων που προκύπτουν υποθέτουµε ότι αν 

n είναι ο συνολικός αριθµός των νευρώνων του vΝΙ (#vNI = n), τότε αυτοί 

µοιράζονται στις δυο κύριες υποοµάδες UNI και DNI (#UNI = #DNI = 
2
n ). Αν 

επίσης υποθέσουµε ότι ne, nI είναι ο αριθµός των διεγερτικών και 

ανασταλτικών νευρώνων αντίστοιχα έτσι ώστε ne + nI = n, (#vNIe = ne, #vNII = 
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nI) τότε θεωρούµε ισόποση την κατανοµή αυτών στις δυο οµάδες έτσι ώστε 

#UNIe = #DNIe = 
2

en  και #UNIΙ = #DNIΙ = 
2

In .  

Ακολούθως χρησιµοποιούµε το στηλο-διάνυσµα ynx1(t) = [yk(t)], όπου η 1 ≤ k ≤ 

2
In  συνιστώσα περιγράφει τη συχνότητα εκφόρτισης (spikes/s) των νευρώνων 

της UΝΙΙ υποοµάδας, η 
2

In  + 1 ≤ k ≤ 
2
n  συνιστώσα περιγράφει τη συχνότητα 

εκφόρτισης των νευρώνων της UΝΙe υποοµάδας, η 
2
n  + 1 ≤ k ≤ 

2
In n+  

συνιστώσα περιγράφει τη συχνότητα εκφόρτισης των νευρώνων της DΝΙΙ 

υποοµάδας και τέλος η 
2

In n+  + 1 ≤ k ≤ n συνιστώσα περιγράφει τη 

δραστηριότητα των νευρώνων της DΝΙe υποοµάδας. 

 

 

2.1.2. Μοντέλο περιγραφής της συχνότητας εκφόρτισης ενός 

νευρώνα. 

Κάθε νευρώνας από µόνος του αποτελεί ένα υποσύστηµα του ευρύτερου 

συστήµατος που απαρτίζεται από πολλαπλούς νευρώνες. Σύµφωνα µε µια 

πρώτη προσέγγιση, ο νευρώνας υποσύστηµα επεξεργάζεται την είσοδο που 

δέχεται (βλ. επίσης [2.1]), έστω i(t) (spikes/s), µε τη βοήθεια µηχανισµού ο 

οποίος είναι συνάρτηση της µεµβρανικής αντίστασης και χωρητικότητας 

αυτού, R (MΩ) και C (Farad) αντίστοιχα. Η έξοδος αυτού, έστω ο(t) (spikes/s), 

προσεγγίζεται κατόπιν χρήσης διαφορικής εξίσωσης πρώτου βαθµού η οποία 

έχει ως εξής: 

[2.2] τ ο΄(t) + ο(t) = i(t) 

o(t)≥ 0 

όπου τ = RC είναι η µεµβρανική χρονική σταθερά του νευρώνα.  
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Σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή, ο µηχανισµός απόκρισης του νευρώνα 

είναι βαθυπερατό φίλτρο χαµηλών συχνοτήτων (Papoulis, 1977) µε κέρδος 1
τ

 

και χρονική σταθερά τ. Πράγµατι, ο µετασχηµατισµός Laplace (Burghes & 

Graham, 1980) και στα δυο µέλη της εξίσωσης [2.2] οδηγεί στη Laplace- 

έκφραση της εξόδου  Ο(s): 

[2.3] 1( ) ( )
1

O s I s
sτ

=
+

 

όπου η µιγαδική συχνότητα s (s = ω i2, όπου ω είναι συχνότητα σε rad/s) είναι 

η µεταβλητή Laplace (βλ. ενότητα Επεξήγησης) των Laplace 

µετασχηµατισµένων O(s) και Ι(s) των ο(t) και i(t), αντίστοιχα. Το κλάσµα 

( )
( )

O s
I s

 είναι η συνάρτηση µεταφοράς του νευρώνα, έστω Η(s)= 1
1sτ +

, που 

ικανοποιεί τις ιδιότητες του βαθυπερατού φίλτρου το οποίο επιτρέπει τη 

διέλευση σε συχνότητες (spikes/s) µικρότερες από 1
2πτ

. 

 

 

 

2.1.3. Μοντέλο περιγραφής της συχνότητας εκφόρτισης 

συστήµατος νευρώνων. 
Η έξοδος του συστήµατος αντιστοιχεί στη δραστηριότητα των vMΝ,  

µεταφέρεται στους οφθαλµικούς µύες που ελέγχουν την κίνηση των µατιών στο 

κατακόρυφο επίπεδο και µεταφράζεται σε αυτούς ως δύναµη ικανή να 

οδηγήσει τα µάτια. Η διαδικασία µετατροπής της συχνότητας εκφόρτισης σε 

δύναµη έχει αποτελέσει, και εξακολουθεί να αποτελεί, ιδιαίτερο αντικείµενο 

µελέτης (βλ. 4.1). Το ποσό της συνολικής δύναµης που είναι η αλγεβρική 

διαφορά της δύναµης του αγωνιστή και ανταγωνιστή µυ καθορίζει την 

ταχύτητα (V (t): deg/s) και τη θέση (V(t): deg) του µατιών. Το πρώτο από τα &
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δυο αυτά φυσικά µεγέθη προκύπτει από διαφόριση πρώτου βαθµού του 

δευτέρου (V (t) = & dV
dt

). Το δεύτερο είναι το αποτέλεσµα φιλτραρίσµατος της 

διαφοράς (∆z(t)) µεταξύ των συχνοτήτων εκφόρτισης του νευρώνα του 

αγωνιστή µυ µε το νευρώνα του ανταγωνιστή µυ, µε τη βοήθεια ενός 

µηχανικού συστήµατος 1ου βαθµού µε χρονική σταθερά 200 ms και κέρδος 1 

(βλ. ενότητα Επεξήγησης):  

4

[2.4] ( ) 1
( ) 5

V s
Z s s

=
∆ +

 

όπου V(s), ∆Ζ(s) οι αντίστοιχες Laplace µετασχηµατισµένες των V(t), ∆z(t) 

αντίστοιχα.  

Για την εύρεση της διαφοράς z1(t) – z2(t) = ∆z(t) (ο Laplace µετασχηµατισµός 

της οποίας είναι είσοδος στο παραπάνω φίλτρο) θα επιλύσουµε το παρακάτω 

σύστηµα εξισώσεων:  

[2.5] τz΄(t) + z(t) = Ι(t) =A y(t) + U x(t) + be  

z(0) = zo 

όπου τ είναι η µεµβρανική χρονική σταθερά όπως αυτή περιγράφεται στην 

2.1.2, 

A =  είναι o πίνακας προβολών του διανύσµατος των n- νευρώνων (y(t)) 

του vΝΙ στους νευρώνες του vMΝ έτσι ώστε a

2ij xn
a  

ij είναι το βάρος µε το οποίο 

προβάλει ο j- νευρώνας (1 ≤ j ≤ n) του vΝΙ στον i- νευρώνα (1 ≤ i ≤ 2) του 

vMΝ, 

U = είναι ο πίνακας προβολών του διανύσµατος εισόδου x(t) του MLB 

στον vΜΝ έτσι ώστε u

2ij x
u  

ij είναι το βάρος µε το οποίο προβάλει ο j- νευρώνας (1 ≤ 

j ≤ 4) του MLB στον i- νευρώνα (1 ≤ i ≤ 2) του vMΝ, 
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zo είναι το διάνυσµα αρχικών τιµών που περιγράφει τη βασική συχνότητα 

εκφόρτισης των νευρώνων του vΜΝ ( 0 0
dt
dz

= ) όταν το σύστηµα βρίσκεται σε 

κατάσταση ηρεµίας, δηλαδή τα µάτια βρίσκονται στη θέση µηδέν και οι 

νευρώνες του vMN δεν διαµορφώνουν τη συχνότητα εκφόρτισής τους και 

τέλος, 

be = [ ]1 2, T
n nb b+ + είναι το διάνυσµα που περιγράφει την είσοδο (µε προβολή 

αριθµητικού βάρους 1) από δυο εξωτερικές πηγές σταθερής συχνότητας 

( 0=edb
dt

) στους vΜΝ νευρώνες. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο UMN 

δέχεται την bn+1 είσοδο και ο DMN δέχεται την bn+2 είσοδο.  

Η λύση, z(t), του παραπάνω γραµµικού διαφορικού συστήµατος [2.5] συγκλίνει 

αν και µόνο αν το σύστηµα που περιγράφει το διάνυσµα y(t), συγκλίνει και 

αυτό βάση της συνθήκης του Lipschitz  (Butcher, 1987). ∆εδοµένου ότι οι 

νευρώνες του vΜΝ δεν επιστρέφουν συνάψεις στους νευρώνες του vΝΙ και του 

MLB (βλ. πίνακας συνδέσεων 1.1), το παραπάνω σύστηµα είναι πρόσθιο 

(Churchland & Sejnowski, 1992) µε την έννοια ότι η κατεύθυνση της 

πληροφορίας αυστηρά µεταφέρεται από το πρώτο στρώµα αποτελούµενο από 

τους νευρώνες του MLB, vNI και εξωτερικές πηγές σταθερής συχνότητας, στο 

επόµενο στρώµα, αυτό των νευρώνων του vMN (εικόνα 2.1).   

Η δραστηριότητα των νευρώνων του vΝΙ (y(t)) εξαρτάται, όπως και αυτή των 

vMN, από την είσοδο που δέχονται η οποία όµως περιλαµβάνει και την ίδια 

οµάδα νευρώνων του vNI. Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το φαινόµενο της 

εσωτερικής συνδεσµολογίας που πρακτικά σηµαίνει ότι οι µονάδες (νευρώνες) 

κάποιου στρώµατος (πυρήνα) συνδέονται µεταξύ τους.  

To σύστηµα εξισώσεων που περιγράφει τη δραστηριότητα (y(t)) των νευρώνων του 

vNI τους είναι το κάτωθι: 

 
[2.6] τ y΄(t) + y(t) = C y(t) + V x(t) + bΝΙ 

y(0) = yo 

όπου τα επιπλέον στοιχεία σε σχέση µε το σύστηµα [2.5] είναι:  

 21



C = είναι o πίνακας συνδέσεων των νευρώνων του vΝΙ µεταξύ τους έτσι 

ώστε c

ij nxn
c  

ij είναι το βάρος µε το οποίο προβάλει ο j- νευρώνας στον i- νευρώνα (1 

≤ i ≠ j ≤ n). 

V = είναι ο πίνακας προβολών του διανύσµατος εισόδου x(t) του MLB 

στον vNI έτσι ώστε v

4ij nx
v  

ij είναι το βάρος µε το οποίο προβάλει ο j- νευρώνας (1 ≤ j 

≤ 4) του MLB στον i- νευρώνα (1 ≤ i ≤ n) του vNI. 

bNI = [ ]1,...,
T

nb b είναι το διάνυσµα που περιγράφει την είσοδο n- σε πλήθος 

εξωτερικών πηγών σταθερής συχνότητας εκφόρτισης ( 0NI

dt
=

db ) στους n- 

νευρώνες του vΝΙ έτσι ώστε ο i- νευρώνας του vΝΙ δέχεται την i– συνιστώσα 

δραστηριότητας του bNI, και τέλος, 

yo είναι το διάνυσµα αρχικών τιµών που περιγράφει τη βασική συχνότητα των 

νευρώνων του vΝΙ όταν το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας.  

Το υποσύστηµα [2.6] που περιέχει µόνο τις περιοχές του MLB και του vNI δεν 

είναι πρόσθιο αλλά εσωτερικής παλίνδροµης ρύθµισης σε επίπεδο vNI, καθώς η 

πληροφορία µεταφέρεται από την είσοδο (MLB) στο επίπεδο του vNI, αλλά 

κινείται και επεξεργάζεται µεταξύ αυτών ενώ παράλληλα προωθείται στο 

στρώµα εξόδου vMN. Εχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη µοναδικής λύσης για 

το υποσύστηµα [2.6], άρα και για το σύστηµα [2.5], προχωρούµε στη 

διερεύνησή τους ξεκινώντας αρχικά από την διαίρεση αυτών σε επιµέρους 

υποσυστήµατα καθένα από τα οποία αναφέρεται και σε διαφορετική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται τα µάτια.     

Τo σύστηµα [2.5] και υποσύστηµα [2.6] περιέχουν την κατάσταση ηρεµίας και 

είναι αυτή κατά την οποία οι MLB νευρώνες δεν εκφορτίζουν (x(t) = 0) µε 

αποτέλεσµα να µη διαφορφώνουν τη δραστηριότητα των νευρώνων του vΝΙ 

(δy(t) = 0) και του vMN (δz(t) = 0). Στη φάση αυτή, οι  νευρώνες του vΝΙ και 

οι vMN εκφορτίζουν µε τη βασική συχνότητα (βλ. Εισαγωγή) που λαµβάνει 

χώρα όταν τα µάτια βρίσκονται στη θέση µηδέν. Το βασική συχνότητα 
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εκφόρτισης των νευρώνων του vNI (yo) προκύπτει από το σύστηµα [2.6] αν 

θέσουµε  x(t) = 0 οπότε και: 

yo = C yo + bΝΙ 

yo ≥ 0 

Αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη λύσης του γραµµικού συστήµατος 

είναι η ύπαρξη του αντιστρόφου πίνακα (In – C) -1, ή ισοδύναµα |In - C

όπου In είναι ο µοναδιαίος πίνακας. Αν ικανοποιείται η παραπάνω συνθ

τότε η βασική συχνότητα (yo) των νευρώνων του vΝΙ δίδεται από

παρακάτω σχέση: 

yo = (In – C)-1 bΝΙ 

yo ≥ 0 

Αντίστοιχα, το βασική συχνότητα εκφόρτισης (zo) των νευρώνων του 

προκύπτει από το σύστηµα [2.5] αν θέσουµε σε αυτό x(t) = 0 κα

συνδυασµό µε τη λύση [2.8]:  

zo = (In – C)-1 bΝΙ + be 

zo ≥ 0 

 

 

                                                

                                MLB (x)              U       
 
                                                                      
                                                            A                     vMN               
                                 vNI (y)                                             z 

                                         

                                         be 

                                               ΕΙΣΟ∆ΟΣ                    ΕΞΟ∆ΟΣ 

Εικόνα 2.1. ∆ιαγραµµατική αναπαράσταση του συστήµατος [2.4]. Το νευρωνικό δίκτυ

δυο στρωµάτων εκ των οποίων το πρώτο (φαιού χρώµατος) αναπαριστά την είσοδο κ

 

   [2.7]
[2.7] 

| ≠ 0 

ήκη, 

 την 
   [2.8]
vMN 

ι σε 

[2.9] 

ο των 

αι το 
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δεύτερο την έξοδο,  έχει µόνο πρόσθιες συνδέσεις µεταφέροντας την πληροφορία από την 

είσοδο απευθείας στην έξοδο (z). 

 

Αντίστοιχα, η εµφάνιση εισόδου x(t) ≠ 0 από τους MLB νευρώνες οδηγεί σε 

διαµόρφωση τη δραστηριότητα των νευρώνων του vΝΙ (δy(t)) και του vMN 

(δz(t)). H πρώτη  προσδιορίζεται από το ακόλουθο γραµµικό διαφορικό 

σύστηµα:  

[2.10] τ δy΄(t) + δy(t) = C δy(t) + V x(t) 

δy(0) = 0 

το οποίο προκύπτει από το σύστηµα [2.6] αν αφαιρεθεί η εσωτερική κατάσταση 

ηρεµίας, δηλαδή το σύστηµα [2.7]. Χρησιµοποιώντας µετασχηµατισµό Laplace 

στα δυο µέλη της παραπάνω εξίσωσης, η αντίστοιχη µετασχηµατισµένη έχει ως 

εξής: 

τ s δY(s) + δY(s) = C δY(s) + V X(s)  

όπου δY(s), X(s) είναι οι αντίστοιχοι µετασχηµατισµοί Laplace των δy(

αντίστοιχα. 

Για τη λύση του συστήµατος [2.11] απαιτείται η ύπαρξη του αντίστ

πίνακα ((τ s + 1) In – C)-1  στον οποίο στηρίζεται η αλγεβρική έκφρασ

όρου δY(s): 

δY(s) =[(τ s + 1) In – C)]-1 V X(s) 

όπου ο όρος [(τ s + 1) In – C]-1 V = H(s) αναπαριστά τη συνάρτηση µετα

του συστήµατος [2.10] και µε τη βοήθεια του κανόνα του Cramer (Vand

et al, 1978) αναλυτικά δίδεται από το κάτωθι κλάσµα:  

1( ) ( )( ) [( 1) ]
( ) | ( ) |n

Y s P sH s s I C
X s D s

δ τ
δ

−= = + − =  

 

   [2.11]
t), x(t) 

ροφου 

η του 
   [2.12]
φοράς  

ergraft 
   [2.13]
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όπου D(s) =  = (τ s + 1) I( )ij n
d s 

k

n – C,  

P(s) = [pi(s)]nx1 είναι πίνακας τέτοιος ώστε pi(s) = |Q(k)| µε                                                     ( ) ( )[ ]k k
ij nQ q=

όπου = d( )k
ijq ij(s) αν j ≠ k και =  αν j = k, όπου ( )k

ijq ( )p
iv

4
( )

1

p
i i

k
v v

=

= ∑ .                                                

Η ύπαρξη λύσης του συστήµατος [2.10] επιτρέπει και τον προσδιορισµό της 

διαµόρφωσης της συχνότητας εκφόρτισης (δz(t)) των νευρώνων του vMN από 

το κάτωθι σύστηµα:  

τ δz΄(t) + δz(t) = A δy(t) + U x(t) 

δz(0) = 0 

 

Το σύστηµα [2.14] προκύπτει από το αρχικό [2.5] αν αφαιρεθεί από α

κατάσταση ηρεµίας σύµφωνα µε την οποία απουσία ερεθίσµατος από

MLB νευρώνες, οδηγεί τους vMN σε σταθερή συχνότητα εκφόρτισης (z

zo) η τιµή της οποίας καθορίζεται από τη συνολική συναπτική είσοδ

δέχονται αυτοί, δηλαδή τη σταθερή συχνότητα εκφόρτισης των vNI νευρ

(yo) και των εξωτερικών πηγών be:  

zo = A yo + be 

Επιστρέφοντας στην λύση του συστήµατος [2.13], µε χρήση µετασχηµατ

Laplace ισχύει ότι: 

τ s δZ(s) + δZ(s) = A δY(s) + U X(s)  

οπότε και η Laplace- µετασχηµατισµένη δZ(s) της συνιστώσας διαµόρφ

δz(t) έχει ως εξής: 

1 1( ) ( ) ( )
1 1

dZ s A Y s U X s
s s

δ
τ τ

= +
+ +

 

όπου δY(s) περιγράφεται από την [2.7].  

Προκύπτει έτσι από τα παραπάνω ότι η βασική είσοδος στο µηχανικό σύ

([2.4]) που καθορίζει τη θέση των µατιών (V(t)) είναι η διαµόρφωσ

 

   [2.14]
υτό η 

 τους 

(0) = 

ο που 

ώνων 

[2.15] 

ισµού 
   [2.16]
ωσης 

[2.17] 

στηµα 

η της 
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συχνότητας του vMN (δz(t)) και σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι αναγκαία η 

µελέτη της συχνότητας διαµόρφωσης των νευρώνων του vNI (δy(t)) 

αποτέλεσµα της εισόδου (x(t)) από τους MLB νευρώνες.  

     

 

 

 

 

 

 

2.2. Παραµετρική και αρχιτεκτονική ανάλυση του 

συστήµατος που αποτελείται από MLB νευρώνες και 

νευρώνες του vNI. Ι. Κατανεµηµένο δίκτυο µε τον 

ελάχιστο δυνατό αριθµό παραµέτρων σύνδεσης των 

νευρώνων του. 

Όπως φαίνεται καθαρά από τις εξισώσεις [2.10] και [2.12], η διαµόρφωση της 

συχνότητας εκφόρτισης των νευρώνων του vΝΙ (δy(t)) και των vMN (δz(t)) είναι 

συνάρτηση της εισόδου x(t) από τους MLB νευρώνες, αλλά και της αρχιτεκτονικής 

των συνδέσεων των νευρώνων µεταξύ τους. Τα αριθµητικά βάρη των συνδέσεων 

αυτών περιέχονται στους πίνακες V, C και Α, και αφορούν τις προβολές των MLB 

νευρώνων στους νευρώνες του vΝΙ, την εσωτερική συνδεσµολογία των νευρώνων 

του vΝΙ και τις προβολές αυτών στους  vMN αντίστοιχα.  

Στα επόµενα στάδια θα µελετήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι παραπάνω πίνακες 

οδηγούν το σύστηµα [2.5] ώστε να επιτυγχάνει την επιθυµητή κίνηση των µατιών 

διαµέσου της επίλυσης των δz(t) και δy(t) ([2.10] και [2.14]).  

 

 26



2.2.1.  Μελέτη του C- πίνακα εσωτερικής συνδεσµολογίας 

των νευρώνων του vΝΙ. Περίπτωση ισοβαρών σε απόλυτη 

τιµή συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων.   

Σύµφωνα µε την περιγραφή στην παράγραφο 2.1.2, ο πίνακας C περιέχει τα 

αριθµητικά βάρη των συνδέσεων µεταξύ νευρώνων του vΝΙ. Σε σύνολο n 

νευρώνων, το cij– στοιχείο του πίνακα C είναι το βάρος µε το οποίο προβάλει ο 

j– νευρώνας στον i– νευρώνα. Μηδενικό αριθµητικό βάρος σηµαίνει ότι οι i, j- 

νευρώνες δεν συνδέονται µεταξύ τους, ενώ το πρόσηµο χαρακτηρίζει τον 

ανασταλτικό (cij < 0) ή διεγερτικό (cij > 0) χαρακτήρα των συνδέσεων που 

προέρχονται από τον j– νευρώνα. Το τελευταίο πηγάζει από τον κανόνα του 

Dale σύµφωνα µε τον οποίο για κάθε 1 ≤ j ≤ n, τα αριθµητικά βάρη cij έχουν το 

ίδιο πρόσηµο (ένας νευρώνας δίνει εµφανίζει συνάψεις µόνο διεγερτικές, ή 

µόνο ανασταλτικές).  

Οι τιµές του πίνακα C εµφανίζονται στη συνάρτηση µεταφοράς H(s) (βλ. 

[2.13]) και καθορίζουν τους πόλους, n σε πλήθος, του συστήµατος που 

αποτελείται από τους MLB νευρώνες και τους νευρώνες του vΝI. Η ύπαρξη 

µόνο ετερόπλευρων συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων του vNI (βλ. ενότητα 

Εισαγωγής) έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός αραιού πίνακα στοιχείων 

διότι τουλάχιστον το 50% αυτών έχει µηδενική τιµή. Πράγµατι, οι µισές από 

τις θέσεις του πίνακα αυτού αφορούν τις ετερόπλευρες συνδέσεις.. 

Η απλούστερη δυνατή περίπτωση περιγραφής του πίνακα C είναι αυτή που 

βασίζεται στην ίδια απόλυτη τιµή βάρους, έστω c > 0, µεταξύ των 

ετερόπλευρων συνδέσεων. Έτσι, ο πίνακας C αποτελείται από τα στοιχεία cij = 

c, 1 ≤ i ≠ j ≤ n αν ο j- νευρώνας είναι διεγερτικός και cij = -c,  1 ≤ i ≠ j ≤ n αν ο 

j- νευρώνας είναι ανασταλτικός και έχει την εξής αλγεβρική µορφή: 

( ) ( )

( ) ( )

0
0

n p

n p

C C
C

C C
 

=  
 

 [2.18] 

οπου C(n) = [-c]n/2 x n/3, C(p) = [c]n/2 x n/6, 0 = [0]n/2.  

Σύµφωνα µε την αλγεβρική αυτή µορφή του πίνακα C, ο παρονοµαστής της 

συνάρτησης µεταφοράς H(s) που περιγράφεται στην [2.13] είναι ο κάτωθι: 
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|D(s)| = 1 ( ) /
1

i es c n n
s

2τ
τ

+ − −
+

     

Οι ρίζες της εξίσωσης |D(s)| = 0, είναι οι ιδιοτιµές (Jordan, 1986) του πίνακα

1) Ιn – C], ή ισοδύναµα οι πόλοι της συνάρτησης µεταφοράς H(s). Οι πόλοι

δυο σε πλήθος, είναι 1
1

1s
T

= − , 2
2

1s
T

= −  και προσδιορίζουν τις αντίστοιχες χρ

σταθερές T1 και T2 οι οποίες είναι οι εξής : 

T1 = τ  

2 1 ( ) / 2i e

T
c n n

τ
=

− −
  

Η συνάρτηση |D(s)| της [2.19] σε συνάρτηση µε τις παραπάνω χρ

σταθερές έχει ως εξής:  

|D(s)| = 2

1 2

1 1( )(s s
T T

τ + + )  

Η κυρίαρχη χρονική σταθερά µεταξύ των T1 και T2 είναι η µεγαλύτερ

αυτές. Για τον υπολογισµό της απαιτείται ο προσδιορισµός της Τ2 καθώ

έχει σταθερή τιµή, αυτή της µεµβρανικής χρονικής σταθεράς (τ). Για τ

αυτό θα εξετάσουµε περιπτώσεις σύµφωνα µε τις οποίες διαµορφώνεται 

της Τ2 και ακολούθως θα την συγκρίνουµε µε την Τ1.  

Περίπτωση Ι) Η πρώτη περίπτωση αφορά τη σύνθεση του vΝΙ από διεγερ

νευρώνες µόνο (ne = n). Τότε Τ2 = 
1 / 2cn

τ τ<
+

 για κάθε (θετική) τιµή 

µπορούσε να έχει η µεταβλητή c (εικόνα 2.2, συµπαγής πυκνή γραµµ

κυρίαρχη χρονική σταθερά είναι η T1 = τ > T2 η οποία ασφαλώς δεν εί

θέση να οδηγήσει τον πληθυσµό του vNI σε ολοκλήρωση του σήµατ

εισόδου από τους MLB νευρώνες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παράπλευροι κ

που σύµφωνα µε προηγούµενα µοντέλα νευρικού ολοκληρωτή (Kam

Keller, 1976; Cannon et al, 1983) είναι το κατάλληλο εργαλείο που οδη

χρονική σταθερά του δικτύου νευρώνων σε πολλαπλάσια τιµή από αυ

 

   [2.19]
 [(τ s + 

 αυτοί, 

ονικές 

ονικές 
   [2.20]
η από 

ς η Τ1 
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απλού νευρώνα, δεν οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα στην περίπτωση που 

εξετάζουµε. 

Περίπτωση ΙΙ) Στην περίπτωση αυτή θα θεωρήσουµε ότι ο vΝΙ περιλαµβάνει 

διεγερτικούς και ανασταλτικούς νευρώνες. Τότε, 

Υποπερίπτωση ΙΙα) αν nΙ ≤ ne, δηλαδή έχουµε αριθµητική υπεροχή των 

διεγερτικών έναντι των ανασταλτικών νευρώνων, προκύπτει ότι 

2 1 (2 ) / 2
T

c n n
τ τ
Ι

=
+ −

≤  για κάθε (θετική) τιµή που θα µπορούσε να έχει η 

µεταβλητή c (η ισότητα αναφέρεται στην περίπτωση ne = nΙ, (εικόνα 2.2, 

συµπαγής λεπτή γραµµή). Κατά συνέπεια, όπως και στην περίπτωση Ι, δεν 

επιτυγχάνεται βελτίωση της χρονικής σταθεράς του συστήµατος.  

Υποπερίπτωση ΙΙβ) αν ne < nΙ, δηλαδή ο vΝΙ περιλαµβάνει περισσότερους 

ανασταλτικούς νευρώνες έναντι διεγερτικών, τότε Τ2 =
1 (2 ) / 2c n n

τ

Ι+ −
. Στην 

περίπτωση αυτή η χρονική σταθερά Τ2 είναι µεγαλύτερη από τ (εικόνα 2.2, 

καµπύλες σηµείων) όταν 1
/ 2i

c
n n

<
−

 ή µικρότερη του µηδενός αντίθετα.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω έκφραση, η χρονική σταθερά Τ2 είναι συνάρτηση 

δυο µεταβλητών, c και nΙ, και οι εναλλακτικοί τρόποι να αυξήσουµε τη χρονική 

σταθερά είναι δυο: πλησιάζοντας την τιµή της µεταβλητής c από τα δεξιά στην 

τιµή 1
/ 2in n−

κρατώντας τον αριθµό των ανασταλτικών νευρώνων σταθερό και 

πάντα µεγαλύτερο από αυτόν των διεγερτικών, ή αυξάνοντας την 

περιεκτικότητα των ανασταλτικών στον vNI που σηµαίνει αύξηση της 

διαφοράς nΙ – ne (εικόνα 2.3). Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει παραπάνω από ένας 

συνδυασµός σηµείων ( in
n

, c) τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η τιµή των 20 s 

στην χρονική σταθερά.  Τα σηµεία αυτά σχηµατίζουν ένα συνεχή χώρο S = 

{( in
n

, c) : Τ2  = 20 s} = {( in
n

, c): in
n

 > 0.5, c > 0 και 2 /1
2 i

c
n n

0τ−
=

−
}, (εικόνα 

2.3). Η ύπαρξη του χώρου αυτού συνάδει µε την ανατοµία τoυ πυρήνα του ΝΙC 
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όπου έχει παρατηρηθεί υπεροχή ανασταλτικών έναντι διεγερτικών συνάψεων 

(Horn et al, 1999).  

Η περίπτωση να έχει το c τιµή µεγαλύτερη από 1
/ 2in n−

 ισοδυναµεί µε 

απόκλιση της λύσης του συστήµατος [2.10] γιατί αρνητική τιµή της µιας εκ 

των δυο χρονικών σταθερών ισοδυναµεί µε θετικό πόλο στη συνάρτηση 

µεταφοράς H(s) όπως αυτή περιγράφεται στην [2.13] (βλ. ενότητα 

Επεξήγησης). 

 
Εικόνα 2.2.Γράφηµα του λογάριθµου της χρονικής σταθεράς Τ ως προς την απόλυτη 

τιµή βάρους συνδέσεων c για διαφορετική κατανοµή ανασταλτικών (ne) και 

διεγερτικών νευρώνων (ni) όταν o το άθροισµα αυτών παραµένει σταθερό (n = ne + 

ni). Η διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί σε χρονική σταθερά ίση µε 20 s. 

 

2.2.2. Μελέτη του V πίνακα προβολών των MLB νευρώνων 

στους vΝΙ νευρώνες. Περίπτωση ισοβαρών, σε απόλυτη 

τιµή, προβολών. 

Σύµφωνα µε την περιγραφή που έγινε στην ενότητα της Εισαγωγής σχετικά µε 

τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των MLB νευρώνων, το µοτίβο εκφόρτισης 

αυτών προς προτιµώµενη κατεύθυνση είναι σχεδόν ίδιο είτε πρόκειται για 

 30



διεγερτικούς ή ανασταλτικούς και σχεδόν ίδιο µε αυτό των µη- προτιµώµενης 

κατεύθυνσης όταν οι τελευταίοι ενεργοποιούνται για κατακόρυφες σακκαδικές 

κινήσεις των µατιών αντίθετου µεγέθους. Ισχύει ακόµη ότι όταν 

ενεργοποιούνται οι MLB νευρώνες προτιµώµενης κατεύθυνσης, οι µη 

προτιµώµενης δεν εκφορτίζουν. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το διάνυσµα της 

εισόδου είναι x(t) = [x(t), x(t), 0, 0]T (δραστηριοποιείται ο UMLB) ή x(t) = [0, 

0, x(t), x(t)]Τ (δραστηριοποιείται ο DMLB) (Τ χαρακτηρίζει ανάστροφο πίνακα). 

 

Εικόνα 2.3.Η συνεχής καµπύλη S αποτελεί το χώρο των σηµείων (ni / n, c) για τον 

οποίο  η χρονική σταθερά Τ επιτυγχάνει τιµή 20 s.   

 

Η απλούστερη δυνατή θεώρηση σχετικά µε τις προβολές των MLB νευρώνων 

στον vΝΙ είναι αυτή σύµφωνα µε την οποία η διεγερτική και ανασταλτική 

συνιστώσα των UMLB και DMLB προβάλουν µε το ίδιο απόλυτο αριθµητικό 

βάρος, έστω v > 0. Αυτό σηµαίνει ότι αν οι UMLBe και DMLBe προβάλουν 

στους UNI και DNI αντίστοιχα µε βάρος v, τότε οι UMLBΙ και DMLBΙ 

προβάλουν στους DNI και UNI αντίστοιχα µε βάρος –v. O πίνακας V της 

εξίσωσης [2.10] έχει την εξής αλγεβρική µορφή: 

0 0
0 0
v v

V
v v

− 
=  − 

 [2.21] 
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όπου v = [v]n/2x1,, 0 = [0]n/2x1. Ο πίνακας αυτός σε συνδυασµό µε τον πίνακα C της 

[2.18] οδηγεί την εξίσωση [2.10] στην εξής λύση: 

δYi (s) = Hi(s) X(s), i = 1, …, n 

όπου 
2

1( ) ( 1)
1/

k
i

vH s
s Tτ

= −
+

, µε k = 0 αν 1 ≤ i ≤ 
2
n , k = 1 αν 

2
n  < i ≤ n. 

Η παραπάνω συνάρτηση µεταφοράς εµφανίζει έναν πόλο, 
2

1s
T

= − , ο οποίος και 

αντιστοιχεί στην χρονική σταθερά T2 = 20 s για συνδυασµό του ζεύγους τιµών 

( in
n

, c) πάνω στην καµπύλη S της εικόνας 2.3. Πρόκειται δηλαδή για 

µηχανισµό ολοκλήρωσης µε κέρδος του οποίου η απόλυτη τιµή είναι v
τ

.  

Μελέτη του αντίστροφου µετασχηµατισµού Laplace οδηγεί στην παρακάτω 

αλγεβρική έκφραση της απόλυτης τιµής της διαµόρφωσης (δy(t)) της 

συνιστώσας εκφόρτισης των νευρώνων του vNI:                                                                 

|δy(t)| = v
0

| ( ) |x dα α
∞

∫    

 
όπου a είναι µεταβλητή ολοκλήρωσης. Τo παραπάνω αποτέλεσµα περιέχ

συνιστώσα ολοκλήρωσης της εισόδου (πολλαπλασιασµένη µε v) και αυτό 

γεγονός για κάθε ένα από τους νευρώνες που αποτελούν τον vN

συµπεριφορά αυτή κρίνεται µη ικανοποιητική καθώς λαµβάνοντας υπόψ

φυσιολογικές καταγραφές στον NIC (βλ. Ενότητα Εισαγωγής) η πλειοψ

των νευρώνων του εµφανίζει τόσο φασική όσο και τονική δραστηριότητ

εµφάνιση της πρώτης µοιάζει µε κλιµακούµενη εκδοχή του σήµατος εισ

της [2.22].  

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, εισάγουµε διαφορε

προβολές από τους MLB νευρώνες στους νευρώνες του vNI. Υποθέτουµ

το βάρος µε το οποίο προβάλει ο MLBe νευρώνας στους νευρώνες του vN

ίδια προτιµώµενη κατεύθυνση είναι vI > 0 αν πρόκειται για τους NII και v

αν πρόκειται για τους NIe. Αντίστοιχα, στους νευρώνες του vNI µε αντ

προτιµώµενη κατεύθυνση προβάλει o MLBI µε βάρος -vI αν πρόκειται για

 

[2.22]
ει τη 

είναι 
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NII και -ve αν πρόκειται για τους NIe. Ο πίνακας V διατηρεί την αλγεβρική 

µορφή της [2.21] όπου  

v = [vI, ve]T, µε vI = [vI]n/3 x 1, ve = [ve]n/6 x 1, 0 = [0]n/2 x 1 

Η ίδια πρακτική εφαρµόστηκε από την οµάδα του Robinson όταν στο πρώτο 

τους µοντέλο (Cannon et al, 1983) που αφορούσε τον οριζόντιο νευρωνικό 

ολοκληρωτή (hNI), οι ισoβαρείς προβολές από τους νευρώνες της εισόδου 

(αιθουσαίοι πυρήνες) οδηγούσαν τους νευρώνες του hNI σε δραστηριότητα η 

οποία ήταν ανάλογη µε αυτήν της [2.22] (βλ. περισσότερα στην ενότητα 

Επεξήγησης). Χρησιµοποιώντας στο επόµενο µοντέλο τους (Cannon & 

Robinson, 1985) διαφορετικά αριθµητικά βάρη στις προβολές των νευρώνων 

εισόδου στους ανασταλτικούς και διεγερτικούς νευρώνες του hΝΙ, οδήγησαν 

αυτούς σε φασική-τονική δραστηριότητα. 

[2.23] 

Αποτέλεσµα της χρήσης του πίνακα προβολών V όπως αυτός περιγράφεται 

στην [2.23] στο υποσύστηµα νευρώνων του MLB και του vΝΙ ([2.11]) είναι η 

διαφοροποίηση στη δραστηριότητα ανασταλτικών (NII) από τους διεγερτικούς 

νευρώνες (NIe). Πράγµατι, µελετώντας το πολυώνυµο P(s) στην [2.13], 

προκύπτει ότι η συνιστώσα αυτού που αφορά τους διεγερτικούς νευρώνες του 

vNI έχει ως εξής: 

Pe (s) = (-1)γ ve (τ s + 1 – 2 c (nI - ne) + 2 vI c I

e

n n
v

e−  ), 

όπου γ = 0 ή 1, αν πρόκειται για νευρώνα προτιµώµενης ή µη προτιµώµενης 

κατεύθυνσης αντίστοιχα. Η αντίστοιχη συνιστώσα PΙ(s) του πολυωνύµου P(s) 

για ανασταλτικό νευρώνα έχει ως εξής:  

PΙ(s) = (-1)γ vI (τ s + 1 – c (nI - ne) + ve c I e

I

n n
v
− ), 

επίσης µε γ = 0 ή 1, αν πρόκειται για νευρώνα προτιµώµενης ή µη 

προτιµώµενης κατεύθυνσης αντίστοιχα. Η συνάρτηση µεταφοράς της [2.13] 
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έχει δυο επίσης κύριες συνιστώσες, HI(s) και He(s), που αφορούν τη συνάρτηση 

µεταφοράς των ανασταλτικών και διεγερτικών νευρώνων αντίστοιχα:                                                 

HI(s) = ( )
( )

IY s
X s

δ
δ

 = ( )
| ( )

IP s
D s |

 = (-1)γ vI +
21/

Lk
s T+

 [2.24]

 

He(s) = ( )
( )

eY s
X s

δ
δ

 = ( )
| ( ) |

eP s
D s

  = (-1)γ ve + 
21/

Lk
s T+

 [2.25]

                                                                                                  

όπου kL = (-1)γ c (nI - ne) 
2 Iv v

τ
e− , και T2 = 20 s, δηλαδή αντιστοιχεί στην 

καµπύλη S της εικόνας 2.3. 

Οι παραπάνω συναρτήσεις µεταφοράς HI(s) και He(s), αποτελούνται από δυο 

συνιστώσες έκαστη. Η µια από αυτές ((-1)γ v, όπου v = vI ή ve, είναι σταθερός 

όρος και αποτελεί το συντελεστή µε τον οποίο µεταφέρεται η είσοδος X(s) 

στην έξοδο των νευρώνων του vNI. Όπως έχουµε ήδη τονίσει στην ενότητα της 

Εισαγωγής, το σήµα των MLB νευρώνων κωδικοποιεί τη σακκαδική ταχύτητα 

των µατιών, και η εµφάνιση της πληροφορίας αυτής στην έξοδο των νευρώνων 

του vNI έχει επιτευχθεί χάρη στην αλλαγή του πίνακα V ([2.21], [2.22]). Η 

άλλη συνιστώσα (
21/

Lk
s T+

) είναι ένα µηχανικό σύστηµα 1ου βαθµού µε χρονική 

σταθερά Τ = T2 = 20 s αποδίδοντας έτσι στο σύστηµα της [2.13] το ρόλο του 

ολοκληρωτή.  

Επιπλέον ισχύουν οι εξής παρατηρήσεις: νευρώνες του vΝΙ που είναι 

ετερόπλευροι µεταξύ τους θα πρέπει να έχουν αντίθετη προτιµώµενη 

κατεύθυνση. Πράγµατι, η διαµόρφωση της συχνότητας εκφόρτισης µεταξύ δυο 

ετερόπλευρων νευρώνων που ανήκουν και οι δυο στον NIe ή και οι δυο στον 

NIΙ έχει την ίδια απόλυτη τιµή, αλλά αντίθετο πρόσηµο. Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι επιτυγχάνεται push-pull της εξόδου (δy(t), -δy(t)) κατόπιν push-

pull εισόδου (v x(t), -v x(t)). Οι νευρώνες που είναι προτιµώµενης κατεύθυνσης 

πυροδοτούν έντονα κατά τη διάρκεια της σακκαδικής κίνησης, ενώ οι της µη- 

προτιµώµενης κατεύθυνσης ελαττώνουν ραγδαία τη συχνότητά τους. Αν η 

µείωση αυτή υπερβαίνει σε απόλυτο µέγεθος την τιµή της βασικής συχνότητας 
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εκφόρτισης, δηλαδή αν yo – δy(t) < 0, οι νευρώνες του ολοκληρωτή οδηγούνται 

σε σιγή κατά τη διάρκεια µη προτιµώµενων κινήσεων. 

Συνεχίζοντας την µελέτη µας ας θεωρήσουµε ότι οι ανασταλτικοί νευρώνες του 

vNI αποτελούν τα 2
3

 αυτού (nI = 48, ne = 24) σε σύνολο n = 72. Η κυρίαρχη 

χρονική σταθερά Τ = max {T1, T2} = T2 δίδεται ως εξής: 

1 /
T

cn 6
τ

=
−

 [2.26] 

Οπως µπορούµε να παρατηρήσουµε το δίκτυο των νευρώνων του vNI 

επιτυγχάνει µεγαλύτερη χρονική σταθερά Τ, όσο περισσότερο πλησιάζει η τιµή 

της µεταβλητής c την τιµή 6
n

 από τα αριστερά:
(6 / )

lim
c n +→

Τ = ∞  

Η τιµή 6
n

 αποτελεί τιµή άνω φράγµα για τη σύγκλιση της διαµορφωµένης 

δραστηριότητας δy(t) και κατ’ επέκταση της δραστηριότητας δz(t) του συστήµατος 

[2.14]. Υπέρβαση της τιµής αυτής οδηγεί το σύστηµα σε απόκλιση λόγω της 

µεταφοράς του πόλου 
2

1
T

−  σε θετική τιµή, οπότε και Τ < 0. Για την επίτευξη της 

χρονικής σταθεράς των 20 s, επιλύοντας τη σχέση [2.26] ως προς τη µεταβλητή c, 

αυτή θα πρέπει να είναι ίση µε 0.0835.  

 

 

2.2.3. Μελέτη των συντελεστών ευαισθησία θέσης (kv) και 

ταχύτητας ( G ). ( / )Fm Vm&

Με τη χρήση των αλγεβρικών πινάκων C και V (βλ. [2.18] και [2.21], [2.23]), 

έχουµε την απλούστερη δυνατή περιγραφή του συστήµατος [2.14] που 

αποτελείται από νευρώνες του MLB και του vNI ώστε το µοτίβο εκφόρτισης 

των τελευταίων να περιέχει τις πληροφορίες εκείνες σχετικές µε την ταχύτητα 

και θέση των µατιών κατά τη διάρκεια και στο τέλος αντίστοιχα κατακόρυφων 

σακκαδικών κινήσεων.  
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Η τελευταία αυτή κατάσταση προσδιορίζει το συντελεστή kv για κάθε νευρώνα αρκεί 

να υπάρχουν τουλάχιστον δυο σηµεία (Vj, y(j)) οι τετµηµένες των οποίων αναφέρονται 

σε κατακόρυφη θέση των µατιών και οι τεταγµένες σε αντίστοιχη συχνότητα 

εκφόρτισης για τον νευρώνα του vNI. Ο συντελεστής kv είναι η κλίση της ευθείας που 

διέρχεται από αυτά τα σηµεία.  

Αντίστοιχα, ο συντελεστής ( / )Fm VmG &  µπορεί να προσδιοριστεί για κάθε νευρώνα αρκεί 

να υπάρχουν τουλάχιστον δυο σηµεία (V , ) οι τετµηµένες των οποίων 

αναφέρονται σε µέγιστη σακκαδική ταχύτητα των µατιών και οι τεταγµένες σε 

αντίστοιχη µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης για τον νευρώνα του vNI. Ο συντελεστής 

είναι η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα σηµεία αυτά.  

( )
max

j& ( )
max

jF

( / )Fm VmG &

Για τον υπολογισµό των παραπάνω συντελεστών, χρησιµοποιούµε τέσσερα µοτίβα 

εκφόρτισης των MLB νευρώνων (εικόνα 2.4) κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε 

κατακόρυφη σακκαδική κίνηση των µατιών µε διαφορετική µέγιστη ταχύτητα και 

κατακόρυφη θέση αυτών. Με τη βοήθεια του συνάδελφου Α. Μπόζη, στο 

Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας κάνοντας χρήση του προγράµµατος MSH 

(Moschovakis, 1994) δηµιουργήθηκαν τα µοτίβα Α, Γ και ∆, ενώ το Β µετά από 

ψηφιοποίηση της δραστηριότητας ενός πραγµατικού MLB νευρώνα και ακολούθως 

κάνοντας χρήση πολυωνυµικής παρεµβολής 4ου βαθµού για την βέλτιστη προσέγγισή 

του.Τα µοτίβα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παραγάγουν κινήσεις 

αντίθετου µεγέθους.Πράγµατι, αυτό επιτυγχάνεται αν αποτελούν σήµατα 

εισόδου στον UMLB, οπότε αναφέρονται σε προς τα πάνω κινήσεις ή αν 

αποτελούν σήµατα εισόδου στον DMLB, οπότε αναφέρονται σε προς τα κάτω 

κινήσεις. 
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Εικόνα 2.4. Μοτίβα εκφόρτισης MLB νευρώνων. Τα χαρακτηριστικά εκφόρτισης αυτών 

κωδικοποιούν διαφορετικά φυσιολογικά µεγέθη κίνησης των µατιών και αυτά αναλύονται 

στον Πίνακα 2.1. 

 

Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά εκφόρτισής τους όπως διάρκεια (Bdur: ms), 

µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης ( F : spikes/s), µέση συχνότητα εκφόρτισης 

(F: spikes/s) όπως επίσης και τα φυσιολογικά µεγέθη κίνησης (µέγιστη 

σακκαδική ταχύτητα (deg/s) και µετατόπιση ∆V (deg) των µατιών) που 

κωδικοποιούν απεικονίζονται στον Πίνακα 2.1. 

( )
max

B

maxV&

Ο στόχος είναι να µελετήσουµε την επίδραση των συντελεστών vΙ, ve στη 

διαµόρφωση των συντελεστών kv, . Για την µελέτη αυτή διακρίνουµε 

τις εξής τρεις περιπτώσεις (Π

( / )Fm VmG &

1, Π2, Π3):  

Π1: vΙ = 0.1, ve = 0.2 και kL = 1.  

Π2: vΙ = 0.5, ve = 0.99 και kL = 3,  

Π3: vΙ = 0.9, ve = 1.78 και kL = 5. 

 

Πίνακας 2.1 

Bdur F(B)max F ∆V Vmax

A 29 551 301 9 426

B 27 860 503 14 643

Γ 34 924 505 17 684

∆ 38 1146 674 25 840

 

Για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πίνακες Α (περιέχει τις προβολές των 

νευρώνων του vNI στους νευρώνες του vMN) και U (περιέχει τις προβολές των 

νευρώνων του MLB στους νευρώνες του vMN) του συστήµατος [2.5] έχουν επίσης 
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απλή αλγεβρική µορφή καθώς θεωρούµε ότι νευρώνες της ίδιας υποοµάδας 

προβάλουν στον νευρώνα στόχο µε το ίδιο αριθµητικό βάρος.  

1 2 1 2

1 2 1 2

0 0
0 0
a a

A
a a

− 
=  − 

 

όπου 01 = [0]1xn/3 και 02 = [0]1xn/6, α1 = [α]1 x n/3 και α2 = [α]1 x n/6 , a > 0. 

0 0
0 0
u u

U
u u

− 
=  − 

 

όπου u > 0. 

Όταν η τιµή της µεταβλητής a είναι µεγαλύτερη από ότι θα έπρεπε σε σχέση µε 

την τιµή της µεταβλητής u τότε προβλέπεται ότι τα µάτια εκτελούν σακκαδική 

κίνηση µικρότερη από την κανονική και προσεγγίζουν το στόχο εκθετικά αργά. 

Όταν η τιµή της µεταβλητής u είναι µεγαλύτερη από ότι θα έπρεπε σε σχέση µε 

το a τότε προβλέπεται ότι τα µάτια εκτελούν σακκαδική κίνηση µεγαλύτερη 

από την κανονική και προσεγγίζουν το στόχο επίσης εκθετικά αργά. Τα 

φαινόµενα αυτά ονοµάζονται δυναµική υστέρηση και υπέρβαση αντίστοιχα και 

εµφανίζονται στα ζώα µετά από βλάβες της παρεγκεφαλίδας (Optican & 

Robinson, 1980) ο τρόπος λειτουργίας της οποίας παραµένει µέχρι σήµερα 

αδιευκρίνιστος. Ο ακριβής παρεγκεφαλιδικός ή άλλος µηχανισµός που 

επιτρέπει την αντιστοίχιση των τιµών a και u είναι άγνωστος. Ως εκ τούτου, 

προσδιορίσαµε τις τιµές αυτές µε την απλή διαδικασία δοκιµή λάθους και 

έχουν για κάθε µια από τις περιπτώσεις ως εξής: Π1: a = 5, u = 0.5, Π2: a = 

1.66, u = 0.166, Π3: a = 0.55, u = 0.055. Για κάθε µια από τις τρεις αυτές 

περιπτώσεις διατηρούµε σταθερό τον αριθµό των ανασταλτικών νευρώνων (nΙ 

= 48) σε σύνολο n = 72 νευρώνων, όπως επίσης και την απόλυτη τιµή (c = 

0.0835) του αριθµητικού βάρους των συνδέσεων µεταξύ τους. 

Στην εικόνα 2.5 διακρίνουµε (2.5α) την διαµόρφωση συχνότητας εκφόρτισης 

(δy(t)) ενός νευρώνα του UNII που αντιστοιχεί στην περίπτωση Π2 για κάθε µια 

από τις εισόδους Α, Β, Γ και ∆ της εικόνας 2.4 επιλύοντας αριθµητικά µε 

χρήση Η/Υ το σύστηµα [2.10] και κάνοντας χρήση των πινάκων C, V όπως 

αυτοί περιγράφονται στις [2.18], [2.21] και [2.23]. Όπως αναµενόνταν µε βάση 

 38



τη µεθοδολογία που αναπτύξαµε παραπάνω, το µοτίβο της δραστηριότητας 

αποτελεί σύνθεση φασικής και τονικής εκφόρτισης. Η κίνηση που παράγεται 

για κάθε µια από τις εισόδους (2.5β) είναι αριθµητική λύση του συστήµατος 

[2.13] χρησιµοποιώντας τους πίνακες A και U όπως αυτοί περιγράφονται στις 

[2.26] και [2.27] αντίστοιχα. Κατόπιν, η διαφορά ∆z(t) = δz1(t) - δz2(t) µεταξύ 

της διαµόρφωσης της δραστηριότητας του αγωνιστή νευρώνα (δz1(t)) του UMN 

και ανταγωνιστή νευρώνα (δz2(t)), φιλτράρεται από τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην [2.5]. Εισάγοντας µηδενική καθυστέρηση στις συνδέσεις 

µεταξύ των νευρώνων, η σακκαδική κίνηση ξεκινά ταυτόχρονα µε την 

πυροδότηση των νευρώνων εισόδου (εικόνα 2.5α, κατακόρυφα βέλη). 

Για τον υπολογισµό του συντελεστή kv του νευρώνα αυτού εργαζόµαστε ως 

εξής: 200 ms µετά το τέλος της σακκαδικής κίνησης καταγράφουµε τη 

συχνότητα εκφόρτισης (πίνακας 2.2, 3η στήλη Π2α) και παρεµβάλουµε ευθεία 

γραµµή (ε1) µε χρήση µεθόδου πολυωνυµικής παρεµβολής, στα σηµεία θέσης 

µατιών (πίνακας 2.1, 5η στήλη) και συχνότητα εκφόρτισης. Η κλίση της ευθείας 

αυτής (εικόνα 2.6α) µε εξίσωση y = 3 x + 0.6 (συντελεστής συσχέτισης 1) είναι 

ο συντελεστής kv (πίνακας 2.2, 6η γραµµή) και είναι ίσος µε 3 (spikes/s)/deg. 

Αντίστοιχα για τον υπολογισµό του συντελεστή , καταγράφουµε τη 

µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης (πίνακας 2.2, 6η στήλη Π

( / )Fm VmG &

2β) και παρεµβάλουµε 

ευθεία γραµµή (ε2) στα σηµεία µέγιστης σακκαδικής ταχύτητας (πίνακας 2.1, 

6η στήλη) µέγιστης συχνότητας εκφόρτισης. Η κλίση της ευθείας (εικόνα 2.6β) 

µε εξίσωση y = 0.7 x – 41 (συντελεστής συσχέτισης 1) που παρεµβάλλεται 

είναι ο συντελεστής  (συµβολίζεται ( / )Fm VmG &
( / )Fm Vm

IG
&

 στον πίνακα 2.2, 7η γραµµή) 

και έχει τιµή ίση µε 0.7 (spikes/s)/(deg/s).    

Ο αντίστοιχος συντελεστής kv για τους νευρώνες των υποοµάδων UNIe, DNIe 

και DNII είναι 3,  -3 και -3 (spikes/s)/deg αντίστοιχα (βλ. [2.24] και [2.25]). 

Επίσης ο συντελεστής  (συµβολίζεται ως ( / )Fm VmG &
( / )Fm Vm

eG
&
στον πίνακα 2.2) για 

κάθε νευρώνα της UNIe υποοµάδας έχει τιµή ίση µε 1.46 (spikes/s)/(deg/s), ενώ 

οι αντίθετες τιµές, δηλαδή -0.7 και –1.46 (spikes/s)/(deg/s) είναι οι τιµές του 

συντελεστή  για νευρώνες των υποοµάδων DNI( / )Fm VmG & e και DNII αντίστοιχα. 
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∆εδοµένης της σύνθεσης του vΝΙ από 2
3

 ανασταλτικούς και 1
3

 διεγερτικούς 

νευρώνες, οι µέσοι συντελεστές kv,  για τον UNI είναι 3 (spikes/s)/deg 

και 0.95 (spikes/s)/(deg/s) αντίστοιχα, ενώ οι αντίθετες τιµές αυτών αφορούν 

τους αντίστοιχους µέσους συντελεστές των νευρώνων του DNI. 

( / )Fm VmG &

( / )Fm Vm&

( / )Fm Vm

eG
&

Η απόλυτη µέση τιµή του συντελεστή kv έχει µόλις 9% απόκλιση από αυτές (kv 

= 3.4 και -3 για τα κύτταρα προς τα πάνω και κάτω αντίστοιχα προτιµώµενης 

κατεύθυνσης του NIC) που προκύπτουν από ενδοκυττάριες καταγραφές 

(Dalezios et al, 1998) αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τον συντελεστή 

( / )Fm VmG &  όπου η απόλυτη µέση τιµή 0.95 έχει απόκλιση 85% από αυτήν της 

ενδοκυττάριας καταγραφής (0.45 και -0.6 για τα κύτταρα προς τα πάνω και 

κάτω αντίστοιχα προτιµώµενης κατεύθυνσης του NIC). Τα βήµατα της 

διόρθωσης που ακολουθούµε είναι τα εξής: 

Ο συντελεστής kv προκύπτει ίσος µε τον συντελεστή kL. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

παράλληλες ευθείες των σηµείων (vI, ve): ve = 2 vI – kL τ, αποτελούν τους 

γεωµετρικούς τόπους του kv συντελεστή. Για kv = 3.2 (που αποτελεί την µέση 

τιµή των απολύτων τιµών 3.4 και 3), η ευθεία ε3 (εικόνα 2.7) αποτελείται από 

τα σηµεία (vI, ve):  

[2.27] ε3: ve = 2 vI – 0.016 

Πάνω στην ευθεία αυτή, εικάζουµε, θα υπάρχει σηµείο τέτοιο ώστε  = 

0.53 (περίπου η µέση τιµή των απολύτων τιµών 0.45 και 0.6). Πράγµατι, η 

σχέση που συνδέει τους 

( / )Fm VmG &

( / )Fm Vm

IG
&

, eG  συντελεστές µε τους vI, ve αντίστοιχα 

είναι: 
( / )Fm Vm

IG
&

= 1.82 vI – 0.04 και = 1.83 ve – 0.1 ενώ ο συντελεστής  

 = (2 G( /Fm VmG & )
(I)

(Fm/Vm) + G(e)
(Fm/Vm))/3. Για = 0.53, έχουµε τη 

διοφαντική εξίσωση, 0.61 v

( /Fm VmG & )

e + 1.21 vI – 0.97 = 0, που ικανοποιείται από τα 

σηµεία (vI, ve) της ευθείας ε4 (εικόνα 3.7) µε εξίσωση: 

[2.28] ε4 : ve = -1.98 vI + 0.97  
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Η τοµή των ευθειών ε3, ε4 είναι το σηµείο Α στην εικόνα 2.7 και προσδιορίζει 

τις µεταβλητές vI και ve ως εξής: vI = 0.25 και ve = 0.5. Για τις µεταβλητές 

αυτές, η απόλυτη τιµή των kv,  συντελεστών των νευρώνων του vΝΙ 

είναι 3.2 (spikes/s)/deg και 0.53 (spikes/s)/(deg/s) αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, 

όπως γίνεται φανερό από την εικόνα 2.7, οι τιµές των συντελεστών αυτών 

µπορούν να διαφοροποιηθούν αν µετακινηθούµε παράλληλα σε σχέση 

τουλάχιστον µε µια από τις ευθείες ε

( / )Fm VmG &

3, ε4. Οπως µπορούµε να παρατηρήσουµε: 

( / )Fm VmdG
dv

&  > 0  για κάθε v ∈ {ve, vI}, και 

0, 0v v

I e

dk dk
dv dv

> <  

 

 

Εικόνα 2.5. (α). ∆ιαµόρφωση συχνότητας νευρώνα του UNII µετά από πυροδότηση του 

UMLB (το κατακόρυφο βέλος αναφέρεται στην χρονική στιγµή ενεργοποίησης) µε καθένα 

από τα Α, Β, Γ και ∆ µοτίβα εκφόρτισης. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

αριθµητική επίλυση του συστήµατος [2.10] επεξηγούνται αναλυτικά στο κείµενο. Το 

κατακόρυφο βέλος προσδιορίζει χρονικά την έναρξη της εκφόρτισης ταυτόχρονα των 

νευρώνων MLB και του vNI καθώς υποθέτουµε µηδενική καθυστέρηση στη µετάδοση του 

σήµατος εισόδου. Το οριζόντιο βέλος αναφέρεται στη µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης κατά τη 
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διάρκεια της σακκαδικής κίνησης, µια πληροφορία που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό 

του συντελεστή . (β)  Αντίστοιχα παραγόµενη οφθαλµοκίνηση.   ( / )Fm VmG &

 

 

 

 

Εικόνα 2.6. (α): Κατακόρυφος άξονας: µετασακκαδική (200 ms µετά το τέλος της  

σακκαδικής κίνησης των µατιών) διαµόρφωση συχνότητας εκφόρτισης νευρώνα του UNII. 

(πίνακας 2.2, στήλη Π2α). Οριζόντιος άξονας: κατακόρυφη θέση των µατιών (πίνακας 2.1). 

Τα σηµεία (ο) ανήκουν σε εI- ευθεία (συντελεστής συσχέτισης µεταξύ της ευθείας και των 

σηµείων στα οποία παρεµβάλλεται, 1) η κλίση της οποίας είναι ο συντελεστής kv = 3 

(spikes/s)/deg.  

(β). Κατακόρυφος άξονας: µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης κατά τη διάρκεια της σακκαδικής 

κίνησης (πίνακας 2.2, στήλη Π2β). Οριζόντιος άξονας: κατακόρυφη µέγιστη σακκαδική 

ταχύτητα των µατιών (πίνακας 2.1). Τα σηµεία (ο) ανήκουν σε ε2- ευθεία  (συντελεστής 

συσχέτισης 1) η κλίση της οποίας είναι ο συντελεστής = 0.7 (spikes/s)/(deg/s).   ( /Fm VmG & )

 

∆εξιά παράλληλη µετακίνηση της ευθείας ε3 (ευθεία µε τελείες) συνδέεται µε 

αύξηση της τιµής του kv συντελεστή, ενώ αριστερά της ευθείας αυτής 

(διακεκοµµένη) µείωση αντίστοιχα. Αντίστοιχα, οι παράλληλες της ευθείας ε4 

και πάνω από αυτήν προσδιορίζουν µεγαλύτερο  συντελεστή, αντίθετα 

µε τις  παράλληλες κάτω από αυτήν που προσδιορίζουν µικρότερο συντελεστή. 

( / )Fm VmG &
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Η παραπάνω µελέτη οδηγεί στα εξής αποτελέσµατα: στο σηµείο Α της εικόνας 

2.7, οι νευρώνες του UNI (DNI) προτιµούν κατακόρυφες κινήσεις προς τα 

πάνω (κάτω) και πυροδοτούν τόσο έντονα κατά τη διάρκεια σακκαδικών 

κινήσεων έτσι ώστε να διαµορφώνουν στιγµιαία τη συχνότητα εκφόρτισης έως 

και του 53% (κατά µέσο όρο) της µέγιστης σακκαδικής ταχύτητας των µατιών.      

 

            Πίνακας 2.2 

X Π1α Π2α Π3α Π1β Π2β Π3β  

Α 9 26 44 59 285 512  

Β 14 41 68 92 446 800  

Γ 17 52 86 116 477 857  

∆ 26 77 128 124 600 1073  

 kv 1 3 5     

G(I)
(Fm/Vm)    0.2 0.7 1.35  

G(e)
(Fm/Vm)    0.32 1.46 2.6  

G (Fm/Vm)    0.24 0.95 1.77  

 

Για κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις µη προτιµώµενης κατεύθυνσης είναι 

δυνατό και να οδηγούνται σε διακοπή δραστηριότητας όταν η ελάττωση της 

συχνότητας αυτών εξουδετερώνει τη βασική συχνότητα µε την οποία 

εκφορτίζουν όταν τα µάτια βρίσκονται στη θέση µηδέν. Τέλος, η 

µετασακκαδική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από τονική συχνότητα 

εκφόρτισης και το διαµορφωµένο ποσό αυτής είναι πολλαπλάσιο κατά 3.2 

φορές (σε απόλυτη τιµή) της κατακόρυφης θέσης των µατιών.  
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Για την παραπάνω ανάλυση οι πίνακες C και V αρκούσε να έχουν την απλή 

αλγεβρική δοµή όπως αυτή περιγράφεται στις [2.18] (για τον C) και [2.21], 

[2.23] (για τον V). Αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση της λειτουργίας του 

κατακόρυφου νευρωνικού ολοκληρωτή, και απαντά στο πως µπορούµε να  

 

 

Εικόνα 2.7.Τα σηµεία της ευθείας ε4 στο επίπεδο των σηµείων (vI, ve) προσδιορίζουν  τη 

µέση τιµή του  συντελεστή, ίση µε 0.53 (spikes/s)/(deg/s), ενώ τα σηµεία της ευθείας 

ε

( / )Fm VmG &

3 τη µέση τιµή του kv συντελεστή ίση µε 3.2 (spikes/s)/deg. Η διακεκοµµένη γραµµή και 

αυτή µε τελείες, αµφότερες παράλληλες της ε3, είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων που 

προσδιορίζουν µικρότερο και µεγαλύτερο αντίστοιχα συντελεστή kv.    

 

καθορίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του όπως η χρονική 

σταθερά ολοκλήρωσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ψυχοφυσική του 

συστήµατος, και η σακκαδική ταχύτητα και θέση των µατιών, τέτοια, όπως 

προκύπτουν από την Νευροφυσιολογία. Αυτό που υπολείπεται είναι η 

εµφάνιση διαφορετικών τιµών στους συντελεστές αυτούς από νευρώνα σε 

νευρώνα. Επίσης, µερικά από τα κύτταρα του NIC παρουσιάζουν 

δραστηριότητα που δεν την έχουµε δει στο µοντέλο αναπαράστασης που έχει 

κατασκευασθεί µέχρι τώρα. Τέτοια είναι η διαφορά φάσης στην οποία 

βρίσκονται µεταξύ τους η φασική και η τονική συνιστώσα. Οι νευρώνες του 

µοντέλου του vNI, σύµφωνα µε τα ως τώρα αποτελέσµατά µας, εµφανίζουν 

θετικό γινόµενο µεταξύ των συντελεστών kv και , που σηµαίνει ότι η 

τονική και η φασική συνιστώσα της συχνότητας εκφόρτισής τους είναι σε φάση 

µεταξύ τους. Πράγµατι, το επίπεδο σηµείων (v

( / )Fm VmG &

I, ve) της εικόνας 2.7 µας βοηθά 

να δούµε ότι στην προσπάθεια να µειώσουµε την τιµή του συντελεστή kv 
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απαιτείται να µετακινηθούµε παράλληλα και προς τα αριστερά της ευθείας ε3 

µε αποτέλεσµα να τέµνουµε παράλληλες ευθείες της ε4 που αντιστοιχούν σε 

µικρότερο συντελεστή . Αντίστοιχα η διαδικασία αύξησης του 

συντελεστή k

( / )Fm VmG &

v οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή . Εικάζουµε, ότι η 

χρήση πολυπαραµετρικών πινάκων C και V θα οδηγήσει σε βέλτιστη 

προσέγγιση των αποτελεσµάτων των ενδοκυττάριων καταγραφών (Dalezios et 

al, 1998). 

( / )Fm VmG &
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2.3. Κατανεµηµένο δίκτυο νευρώνων του vΝΙ. Χρήση 

γεννήτριας τυχαίων αριθµών για την περιγραφή των 

συνδεσµικών πινάκων C και V. 

Στο βήµα αυτό καταργούµε την απλή παραµετρική περιγραφή των πινάκων C 

και V κάνοντας χρήση της τυχαίας κατανοµής του Gauss (Papoulis, 1989) για 

την παραγωγή τιµών στους πίνακες αυτούς. Η γεννήτρια αυτή παράγει τυχαίους 

αριθµούς οι οποίοι κατανέµονται γύρω από  επιθυµητή µέση τιµή έτσι ώστε 

στην τιµή αυτή να αντιστοιχεί το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, ενώ όσο 

αποµακρυνόµαστε από την µέση τιµή αυτό ελαττώνεται.  

Η επιλογή της παραπάνω γεννήτριας τυχαίων αριθµών έγινε για να υπάρξει 

σύνδεση της ανάλυσης που θα ακολουθήσει µε τις µέσες απόλυτες τιµές των 

παραµέτρων που απαρτίζουν τους πίνακες C και V, δηλαδή c = 0.0835 και ve = 

0.5, vΙ = 0.25, αντίστοιχα.    

 

2.3.1. Στοχαστικός Cs πίνακας αριθµητικών βαρών των 

συνδέσεων των νευρώνων του vΝΙ µεταξύ τους.  

Σε επίπεδο συνδέσεων (ετερόπλευρων και µόνο) των νευρώνων του vNI µεταξύ 

τους, χρησιµοποιώντας γεννήτρια τυχαίων αριθµών βασισµένη στην κατανοµή 

του Gauss µε µέση τιµή 0.0835 και συντελεστή µεταβλητότητας 50% για τις 

διεγερτικές συνδέσεις και µέση τιµή -0.0835 και επίσης συντελεστή 

µεταβλητότητας 50% για τις ανασταλτικές συνδέσεις, συσσωρεύουµε το 70% 

των αριθµητικών βαρών διεγερτικών και ανασταλτικών συνδέσεων στο 

διάστηµα από 0.042 ως 0.125, και από -0.125 ως -0.042 αντίστοιχα. Η 

παραγωγή διεγερτικών και ανασταλτικών συνδέσεων ασύµβατων µε το νόµο 

του Dale (βλ. ενότητα Επεξήγησης) ήτοι µε αρνητικές και θετικές τιµές 

αντίστοιχα, αντιµετωπίστηκε µε µηδενισµό τους (64 συνολικά από τις 2592, 

ήτοι το 2.5%) για να προκύψουν οι κατανοµές της εικόνας 2.8β. Σε σύνολο 72 

νευρώνων, δεδοµένου ότι δεν χρησιµοποιήσαµε οµόπλευρες συνδέσεις οι µη 

µηδενικές συνδέσεις που προκύπτουν από το συνδυασµό ενός µαθηµατικού 
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(Gauss) και δυο βιολογικών νόµων (του Dale και της συνδεσµολογίας) είναι το 

48.8% των τιµών του πίνακα Cs (εικόνα 2.8α) που αποτελεί στοχαστική εξέλιξη 

του αρχικού πίνακα C  ([2.18]).    

 

2.3.2. Στοχαστικός Vs πίνακας αριθµητικών βαρών των 

προβολών των νευρώνων του MLB στους νευρώνες του vNI.  

Σύµφωνα µε την µελέτη της υποενότητας 2.2.2, οι αριθµητικές τιµές των βαρών µε τα 

οποία προβάλλει ο MLBe στον νευρώνα στόχο του vNI είναι vI = 0.25 αν πρόκειται 

για ανασταλτικό (vNII) και ve = 0.5 αν πρόκειται για διεγερτικό νευρώνα (vNIe). Το 

µέσο αριθµητικό βάρος, µε βάση τη σύνθεση του vNI κατά τα 2
3

 από ανασταλτικούς 

νευρώνες, είναι 2 1
3 3

i ev v+
= . Βασιζόµαστε στην κατανοµή του Gauss µε µέση τιµή 

1
3

 και συντελεστή µεταβλητότητας 100%, για να ορίσουµε το διάνυσµα προβολών 

των  MLBe νευρώνων στον vΝΙ χωρίς να εξειδικεύουµε αν προβάλλουν σε 

ανασταλτικό ή διεγερτικό νευρώνα αυτού. Αν v είναι το διάνυσµα προβολών του 

MLBe στο ίδιας προτιµώµενης κατεύθυνσης τµήµα του vΝΙ, τότε χρησιµοποιούµε 

σαν -v το διάνυσµα µε το οποίο προβάλλει ο MLBI στο αντίθετης προτιµώµενης 

κατεύθυνσης τµήµα του vΝΙ.  

Οπως ακριβώς µε την ασύµβατη, ως προς το βιολογικό νόµο του Dale, παραγωγή 

τιµών στις ετερόπλευρες συνδέσεις των νευρώνων του vNI, το φαινόµενο εµφάνισης 

αρνητικών (θετικών) τιµών στο διάνυσµα v (-v) αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. Απλά αυτές µηδενίζονται.  

Με τον τρόπο αυτό δεχόµαστε ότι υπάρχουν νευρώνες του vΝΙ που δεν δέχονται 

άµεσα την είσοδο από τους MLB νευρώνες αλλά έµµεσα λόγω της εσωτερικής 

συνδεσµολογίας του vNI. 

 47



 

 

Εικόνα 2.8.(α): Αναλογική αναπαράσταση του αραιού στοχαστικού πίνακα Cs. Με τη µορφή 

εικόνας έχει ανάλυση 72 x 72, όσες και οι δυνατές συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων του 

µοντέλου του vNI, και σε κάθε µια από τις θέσεις (i, j) χρησιµοποιούµε χρωµατική 

απεικόνιση (κλίµακα δεξιά του πίνακα) για την αναπαράσταση του αριθµητικού βάρους µε το 

οποίο προβάλει ο j- νευρώνας στον i- νευρώνα. Μέγιστο βάρος διεγερτικής σύνδεσης 0.18. 

Μέγιστο βάρος ανασταλτικής σύνδεσης (σε απόλυτη τιµή) 0.25. Το άνω αριστερά και κάτω 

δεξιά τµήµα του πίνακα αφορά οµόπλευρες συνδέσεις βάρους µηδέν. Μεταξύ των 

ετερόπλευρων συνδέσεων, άνω δεξιά και κάτω αριστερά τµήµα του πίνακα, διακρίνονται 

επίσης συνδέσεις βάρους µηδέν (αποτέλεσµα της εφαρµογής του νόµου του Dale), 64 

συνολικά σε πλήθος. (β): ∆ι- κόρυφο ιστόγραµµα (#c) κατανοµής των βαρών ανασταλτικών 

και διεγερτικών συνδέσεων. Οι κορυφές διαφέρουν λόγω της υπεροχής σε µέγεθος των 

ανασταλτικών έναντι των διεγερτικών συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων του vNI. 

Η ιδέα της µερικής αποδοχής σήµατος εισόδου εκ µέρους νευρωνικού 

πληθυσµού έχει αρχικά διατυπωθεί από τον Robinson και τους µαθητές του 

(Tomlinson & Robinson, 1984; Cannon & Robinson, 1985). 
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Η κατανοµή των τιµών του διανύσµατος v που προκύπτει διακρίνεται στην 

εικόνα 2.9. Η µέση τιµή της κατανοµής αυτής είναι 0.6 και η τυπική απόκλιση 

επίσης 0.6. Η µέση τιµή αυτή προκύπτει µεγαλύτερη της θεωρητικής ( 1
3

) λόγω 

του µηδενισµού των αρνητικών παραγόµενων τιµών, οπότε και η µέση τιµή 

ενισχύεται. Οι µηδενικές συνδέσεις που προκύπτουν είναι 13 σε πλήθος και 

υποδηλώνουν ότι το 36% (συνυπολογίζονται και αυτές του διανύσµατος -v που 

αφορά τις προβολές του MLBI) δεν δέχεται άµεσα είσοδο από τους MLB 

νευρώνες. 

 

 

Εικόνα 2.9. Ιστόγραµµα v- διανύσµατος. Ο µηδενισµός των τιµών αυτών οδηγεί σε νέα 

κατανοµή η οποία έχει µεγαλύτερη µέση τιµή (0.6) λόγω της απαλοιφής των αρνητικών 

βαρών. Η τυπική απόκλιση του δείγµατος είναι επίσης όσο και η µέση τιµή που σηµαίνει 

συντελεστής µεταβλητότητας 100%. 

 

Χρησιµοποιώντας τους στοχαστικούς πίνακες C s  και V s  (ο τελευταίος είναι η 

στοχαστική έκφραση του V της [2.20]) θα επιλύσουµε αριθµητικά το σύστηµα 

[2.11] µελετώντας αρχικά το πολυώνυµο |D(s)| (βλ. [2.12]) το οποίο περιέχει 

την πληροφορία σχετική µε τους πόλους του συστήµατος. Προκύπτει:  

[2.29] |D(s)| = ∏ ∏  ( ) ( )( ) ( ), 1,...,8, 1,...,64r c
j i

j i

s s s s j i+ + = =
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όπου { s }( )r
j j = 1 … 8  πραγµατικοί πόλοι και { s }( )c

i i = 1 … 6 4  µιγαδικοί πόλοι. Το 

σύνολο των πραγµατικών πόλων είναι S(r)
 = {-201.3, -102.24, -88.2, -70.19, -

68.18, -59.03, -56.29, -2.13}. Επίσης, οι µιγαδικοί πόλοι έχουν πραγµατικό 

µέρος η τιµή του οποίου δεν ξεπερνά την τιµή -71.9. Σύµφωνα µε τον ορισµό 

των Burghes και Graham (Burghes & Graham, 1980) το σύστηµα µε 

συνάρτηση µεταφοράς όπως αυτή περιγράφεται στην [2.12] όπου ο 

παρονοµαστής της είναι το πολυώνυµο της [2.29] είναι ασυµπτωτικά σταθερό, 

(ισοδύναµα σηµαίνει ότι το σύστηµα συγκλίνει) επειδή οι πόλοι, πραγµατικοί 

και µιγαδικοί, έχουν αρνητικό πραγµατικό µέρος. Έχοντας εξασφαλίσει τη 

σύγκλιση, υπολογίζουµε την κυρίαρχη χρονική σταθερά ως εξής: Τ 

= 1 470
2.13

ms−
− = . Η χρονική αυτή σταθερά υπολείπεται δυο τάξεις µεγέθους 

από αυτήν των 20 s στο απλό κατανεµηµένο δίκτυο νευρώνων (βλ. 2.2.2) και 

είναι ίδια για κάθε νευρώνα του vNI λόγω του ότι το πολυώνυµο |D(s)| είναι 

κοινό µεταξύ αυτών. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι τυχόν αλλαγή στις τιµές 

κάποιων στοιχείων του πίνακα Cs  επηρεάζει οµοιόµορφα τη χρονική σταθερά 

όλων των νευρώνων του vNI.  

Για τον επαναπροσδιορισµό των τιµών του πίνακα Cs  µε στόχο την επαναφορά 

της χρονικής σταθεράς Τ στην τιµή των 20 s,  µπορούµε να βασιστούµε στον 

αλγόριθµο των Williams και Zipser (Williams & Zipser, 1989) και στον κανόνα 

του Hebb οι οποίοι έχουν χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενα µοντέλα (Arnold & 

Robinson, 1991, 1997), επίσης 3ης γενιάς (βλ. ενότητα Επεξήγησης). Η χρήση 

του πρώτου συνοδεύτηκε από αποτυχία γιατί ξεπερνώντας το υπέρογκο 

υπολογιστικό κόστος, συνδυασµός αριθµού πράξεων και κόστους χρόνου, 

καταλήγει σε νευρώνες που δίνουν συνδέσεις θετικού και αρνητικού βάρους 

και αυτό δεν είναι δυνατό σύµφωνα µε τον κανόνα του Dale. Ο δεύτερος 

κανόνας, του Hebb, σύµφωνα µε τον οποίο νευρώνες που εµφανίζουν 

περισσότερη συσχετισµένη δραστηριότητα ενισχύουν το βάρος της µεταξύ τους 

σύνδεσης, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί απουσία µιας θεωρίας που θα συνέδεε 

βάρη συνδέσεων µε δραστηριότητες κυττάρων του ΝΙ στο µοντέλο µας. Η 

εισαγωγή περιοριστικών αρχικών συνθηκών στο πρόβληµα χωρίς να υπάρχει 

σαφής ένδειξη αυτών ενδέχεται να κατευθύνει τη λύση του προβλήµατος σε 

αποτέλεσµα συσχετισµένο µε την αρχική συνθήκη.  
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Η διαδικασία που παρουσιάζουµε αποτελεί κανόνα µάθησης και απλουστεύει 

την όλη διαδικασία καθώς µας επιτρέπει να περάσουµε από τον χώρο 

διάστασης 72 x 36 µεταβλητών (το πλήθος των ετερόπλευρων συνδέσεων των 

νευρώνων του vNI) στο µονοδιάστατο χώρο µέσω µιας και µόνο µεταβλητής, 

έστω e. Eστω Cf = Co (1 + e), όπου Co = Cs o αρχικός στοχαστικός πίνακας στον 

οποίο µέσω του πολυωνύµου |D(s)| επιτυγχάνουµε την χρονική σταθερά των 470 ms 

και Cf o ζητούµενος πίνακας για τον οποίο πετυχαίνουµε χρονική σταθερά 20 s. Για e 

= 0 ισχύει προφανώς Co = Cf. Ανεβάζοντας την τιµή της µεταβλητής e, υπολογίζουµε 

το νέο πολυώνυµο |D(s)| και µέσω αυτού την νέα χρονική σταθερά. Για e = 0.02 

προκύπτει T = 1.4 s που είναι η χρονική σταθερά του ΝΙ όταν δεν συµµετέχει η 

παρεγκεφαλίδα στο κύκλωµα του NI (Weistheimer & Blair, 1974; Robinson, 1974; 

Zee et al, 1981; Godaux & Vanderkelen, 1984). Εστω CNI  = Co 1.02 ο αντίστοιχος 

πίνακας των συνδέσεων. Αν ανεβάσουµε τη µεταβλητή e στην τιµή 0.03 (πίνακας 

2.3), τότε προκύπτει ότι Τ = 20 s και αντίστοιχος πίνακας είναι ο Cf = 1.03 Co. Το 

σύνολο των πόλων (βλ. [2.29]) µε µηδενικό φανταστικό µέρος είναι S(r)
 = {-

133.3, –82.84, -78.2 –67.19, -66.14, -55.13, -50.49, -0.05}. Επίσης, οι 

µιγαδικοί πόλοι έχουν πραγµατικό µέρος η τιµή του οποίου δεν ξεπερνά την 

τιµή -52.9 οπότε και ο υπολογισµός της χρονικής σταθεράς γίνεται µε βάση τον 

µεγαλύτερο πόλο s = -0.05.  

Η παραπάνω διαδικασία βάση της αλλαγής της µεταβλητής e έχει ελάχιστο κόστος σε 

υπολογιστικό χρόνο (λιγότερο του 1 s σε ΙΒΜ Η/Υ µε επεξεργαστή Pentium 166) σε 

σχέση µε την εφαρµογή του αλγορίθµου των Williams και Zipser (περισσότερο από 

40 min και δεν παράγει αποδεκτά αποτελέσµατα).  

 

Πίνακας 2.3 
 

 
    e 
 

 
    0 

 
 0.01 

     
0.02 

 
 0.03 

 
0.04 

 
    T 
 

  
0.47 

      
0.67 

      
1.36 

          
  20 

 
  < 0  
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2.4. Εξωτερικές πηγές σταθερής συχνότητας τροφοδότησης 

του ΝΙ. 

Σύµφωνα µε την εξίσωση [2.8], το διάνυσµα bNI που περιγράφει το διάνυσµα 

εισόδου από εξωτερικές πηγές σταθερής συχνότητας οδηγεί σε σταθερή 

συχνότητα εκφόρτισης (yo) τους νευρώνες του vΝΙ σε αντίθεση µε τo διάνυσµα 

εισόδου x(t) που οδηγεί στη διαµόρφωση της συχνότητας αυτών (δy(t)). Σε 

κατάσταση ηρεµίας οι νευρώνες τύπου MLB δεν εκφορτίζουν (x(t) = 0). Η 

επίλυση του [2.8] ως προς το διάνυσµα bNI, δηλαδή bNI = (In - C) yo, είναι 

εφικτή αν και µόνο αν | In - C | ≠ 0. Πράγµατι, για τον πίνακα τιµών της 

εικόνας 2.8 (που αντιστοιχεί σε χρονική σταθερά 20 s),  ισχύει ότι | In - C | = 

0.5. Η συνθήκη της µη-µηδενικής ορίζουσας του πίνακα In - C σε συνδυασµό 

µε το δείκτη κατάστάσης του που είναι 98 αποδίδουν σχετική ευστάθεια στην 

επίλυση του γραµµικού συστήµατος αυτού µε την έννοια ότι µικρές αλλαγές 

στην συχνότητα εκφόρτισης των εξωτερικών πηγών δεν είναι σε θέση να 

προκαλέσουν µεγάλες αλλαγές στο βασική συχνότητα των νευρώνων του vΝΙ. 

Βάσει φυσιολογικών µετρήσεων, είναι γνωστό η βασική συχνότητα (yo) των 

νευρώνων του vNI (Dalezios et al, 1998; Kings et al, 81; Fukushima et al, 90;  

Moschovakis, 1997). Αντίθετα, δεν υπάρχει σαφής προσδιορισµός των 

εξωτερικών πηγών εκφόρτισης. Οδηγούµαστε έτσι στο ευθύ- προβλεπτικού 

χαρακτήρα, και όχι στο αντίστροφο πρόβληµα µε στόχο να µελετήσουµε το 

διάνυσµα των εξωτερικών πηγών bNI.  

Για τον πίνακα των συνδέσεων της εικόνας 2.8α, ο οποίος αντιστοιχεί στη 

χρονική σταθερά των 20 s, προκύπτει ότι (εικόνα 2.11) οι µέσες τιµές των 

τιµών των διανυσµάτων yo και bNI, yo και bNI αντίστοιχα, είναι γραµµικά 

συσχετισµένες (bNI = 1.71yo - 2.14, συντελεστής συσχέτισης 0.99). Αν, 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία θεωρήσουµε ότι οι τιµές του διανύσµατος yo 

ακολουθούν την τυχαία κατανοµή του Gauss µε µέση τιµή yo και τυπική 

απόκλιση σ, όπου σ = yo / 3 τότε και οι τιµές του διανύσµατος bNI 

(ιστόγραµµα εικόνας 2.12) ακολουθούν επίσης την κατανοµή του Gauss µε 
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µέση τιµή 1.71yo και συντελεστή µεταβλητότητας 20%. Η µελέτη αυτή οδηγεί 

τα εξής συµπεράσµατα: 

α) Αύξηση της σταθερής συχνότητας εκφόρτισης των εξωτερικών πηγών οδηγεί 

σε αύξηση της βασικής συχνότητας εκφόρτισης των νευρώνων του vΝΙ σε 

επίπεδο µέσων τιµών.  

β) Οσο µεγαλύτερη διασπορά τιµών εµφανίζουν οι τιµές του διανύσµατος bNI, 

τόσο µεγαλύτερη διασπορά εµφανίζουν και οι τιµές του διανύσµατος yo για τον 

Cs πίνακα των συνδέσεων µεταξύ των νευρώνων του vΝΙ.  

γ) Το ευθύ πρόβληµα µε µέση τιµή βασικής συχνότητας εκφόρτισης των 

νευρώνων του vΝΙ 100 spikes/s και τυπική απόκλιση 30 spikes/s, οδηγεί στο 

διάνυσµα (bNI) συχνότητας εξωτερικών πηγών µε µέση τιµή   διάνυσµα  201 

spikes/s και τυπική απόκλιση 34 spikes/s. 
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Εικόνα 2.11. Η ευθεία µε εξίσωση y = 1.71 x - 2.14 (συντελεστής συσχέτισης 0.99)    

παρεµβάλλεται γραµµικά στα δεδοµένα µέσων τιµών (ο) του διανύσµατος yo (οριζόντιος 

άξονας) και bNI (κατακόρυφος άξονας).  

 

Εικόνα 2.12.Ιστόγραµµα συχνότητας εκφόρτισης σταθερής συχνότητας από εξωτερικές 

πηγές (72 σε πλήθος). Μέση τιµή 201 spikes/s και τυπική απόκλιση 34 spikes/s. Οι 

συχνότητες αυτές διαµορφώνουν τη βασική συχνότητα εκφόρτισης των νευρώνων του 

vΝΙ µε µέση τιµή 100 spikes/s και τυπική απόκλιση 30 spikes/s.   

2.5. Προβολές των νευρώνων του MLB και vΝΙ στους 

vΜΝ. 
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Οι νευρώνες του MLB συνδέονται µε τους νευρώνες του vΜΝ µε αριθµητικά 

βάρη τα οποία αποτελούν στοιχεία του πίνακα U όπως αυτός περιγράφεται 

στην [2.5]. Η αλγεβρική µορφή του πίνακα αυτού έχει ως εξής: 

00
0 0
a I

bI

u u
U

uu
 

=  
 

 

όπου uα > 0 και ub > 0 είναι η αριθµητική τιµή βάρους των προβολών των 

UMLBe και DMLBe νευρώνων στους νευρώνες UMN και DMN αντίστοιχα, και 

uΙ < 0 είναι η αριθµητική τιµή βάρους των προβολών των UMLBΙ και DMLBΙ 

νευρώνων στους νευρώνες UMN και DMN αντίστοιχα. Επίσης ο πίνακας Α 

(βλ. [2.5]) τα στοιχεία του οποίου είναι τα αριθµητικά βάρη των συνδέσεων 

των νευρώνων του vΝΙ µε τους νευρώνες του vΜΝ έχει την εξής αλγεβρική 

µορφή: 

1 2 1 2

1 2 1 2

0 0
0 0

A
ξ ξ

η η
− 

=  − 
 

 
όπου 01 = [ 0 ]n/2 x n/3, 02 = [ 0 ] n/2 x n/6, ξ = [ ξ ] n/2 x n/6, η = [ η ] n/2 x n/3 
 

Η διαδικασία προσδιορισµού των παραµέτρων ue, uI, ξ, και η, έγινε έτσι ώστε 

να οδηγούνται σωστά τα µάτια, να αποφεύγουµε φαινόµενα υπέρβασης ή 

υστέρησης στην προσέγγιση του στόχου στο τέλος της σακκαδικής κίνησης. 

Συνεχείς έλεγχοι βασισµένοι στην διαδικασία δοκιµής - λάθους (µια λειτουργία 

η οποία αποδίδεται στη ρύθµιση µέσω της παρεγκεφαλίδας και ειδικότερα του 

οροφιαίου πυρήνα και της περιοχής του σκώληκα (Optican & Robinson, 1980)) 

εφαρµόστηκαν και υπολογίσθηκε ότι uα = 0.37, uβ = 0.44, uI = -1, ξ = 0.76 και 

η = 0.7.  

                      
 
 

2.6. Ανακεφαλαίωση της Μεθόδου 

Στην εικόνα 2.13 γίνεται διαγραµµατική αναπαράσταση του µοντέλου το οποίο 

συνοδεύεται µε δραστηριότητες που αφορούν αυτή των νευρώνων του MLB, 

για προς τα πάνω (µπλε) και κάτω (κόκκινες) κατακόρυφες σακκαδικές 
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κινήσεις των µατιών. Οι δραστηριότητες των συνιστωσών του vNI είναι 

δανεισµένες από την ενότητα των Αποτελεσµάτων, όπως και το τελικό 

αποτέλεσµα της κίνησης των µατιών στο κατακόρυφο επίπεδο. 

Σε υπολογιστικό επίπεδο, η προσοµοίωση έγινε σε λογισµικό MatLab (The 

Mathworks, Inc.) εγκατεστηµένο σε Power PC, IBM συµβατό Η/Υ. Η 

αριθµητική επίλυση των συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων βασίστηκε σε 

πολυβηµατική µέθοδο Runge-Kutta, 4ης τάξεως (βλ. Επεξήγηση). 

 

 

 

 

Εικόνα 2.13. Σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου προσοµοίωσης του vNI. Με χρώµα 

µπλέ αναπαρίστανται: Ι) Οι νευρώνες MLB, toy vNI και oi vMN µε προτιµώµενη προς τα 

πάνω σακκαδική κίνηση των µατιών. ΙΙ) Η δραστηριότητά τους (µέσα σε πλαίσια) κατά τη 

διάρκεια σακκαδικής κίνησης στην προτιµώµενη ή µη προτιµώµενη κατεύθυνση (άνω πλαίσια 

ή κάτω πλαίσια αντίστοιχα). ΙΙΙ) Τα ιστογράµµατα των αριθµητικών βαρών των διεγερτικών 

συνδέσεων. Αντίστοιχα, µε κόκκινο χρώµα αναπαρίστανται: Ι) Οι νευρώνες τMLB, του vNI 

και οι vMN µε προτιµώµενη προς τα κάτω σακκαδική κίνηση των µατιών. ΙΙ) Η 

δραστηριότητά τους (µέσα σε πλαίσια) κατά τη διάρκεια σακκαδικής κίνησης στην 

προτιµώµενη ή µη προτιµώµενη κατεύθυνση (κάτω πλαίσια ή άνω πλαίσια αντίστοιχα). ΙΙΙ) 

Τα ιστογράµµατα των αριθµητικών βαρών των ανασταλτικών συνδέσεων.  Η οριζόντια (s) και 

κατακόρυφη (spikes/s) κλίµακα στα πλαίσια είναι 0.2 και 800 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο που 

περιέχει την θέση του µατιών ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας του σήµατος των vMN 

νευρώνων (plant), η οριζόντια κλίµακα (s) είναι 0.2 και η κατακόρυφη (deg) είναι 20. Τέλος, 

οι νευρώνες του vNI και οι vMN δέχονται εξωτερική είσοδο (bias) για την οποία γίνεται 

αναλυτικά λόγος στην παρούσα ενότητα. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ακολουθώντας τα βήµατα της µεθόδου ερεθίζουµε το σύστηµα µε είσοδο από 

τον MLB που αντιστοιχεί σε κατακόρυφη σακκαδική µετατόπιση των µατιών 

±9, ±14, ±17, ±26 deg από την θέση µηδέν (V = 0 deg). Το θετικό πρόσηµο (V 

> 0) αντιστοιχεί σε µετατόπιση προς τα πάνω και το αρνητικό (V < 0) σε 

µετατόπιση προς τα κάτω σε σχέση µε τη θέση µηδέν. Η εικόνα 3.1Α 

εικονογραφεί ποιοτικά τη θέση του µατιού (που αποτελεί την τελική έξοδο του 

συστήµατος) για χρονική περίοδο 24 s. Ξεκινώντας από τη θέση µηδέν, τα 

µάτια αποκρίνονται σε διαδοχική ενεργοποίηση του MLB για εκτέλεση 

σακκαδικών κινήσεων διαφορετικού µεγέθους. Ο νευρώνας του vNI 

µεταβάλλει µε ραγδαίο ρυθµό τη συχνότητα εκφόρτισης στη διάρκεια της 

σακκαδικής και ακολούθως στο τέλος της κίνησης εκφορτίζει τονικά. Είναι η 

φάση κατά την οποία τα µάτια παραµένουν στην ίδια θέση έως ότου 

ενεργοποιηθεί ξανά ο MLB δίνοντας έτσι το σήµα για  µετατόπιση αυτών σε 

νέα θέση. Η ακολουθία των µετατοπίσεων αυτών είναι –9, 9 –25, 17, 25, -14, 

14 και –17 deg και στο τέλος αυτής τα µάτια καταλήγουν στην αρχική τους 

θέση. 

Στο ερώτηµα του κατά πόσο οι µετρικές (βλ. Ενότητα Επεξήγησης) των 

προσοµοιωµένων σακκαδικών κινήσεων είναι συµβατές µε τα αποτελέσµατα 

της ψυχοφυσικής, τα οποία συνθέτουν την κύρια ακολουθία, η διάρκεια αυτών 

(προσαρτηµένο εικονίδιο στην εικόνα 3.1Α, κατακόρυφος άξονας) σχεδιάζεται 

ως προς τη µετατόπιση που προκαλούν (οριζόντιος άξονας). Η κλίση της 

ευθείας που παρεµβάλλεται (συντελεστής συσχέτισης 95%) στα σηµεία αυτά 

έχει τιµή 1.3 ms/deg. Η αντίστοιχη τιµή της κύριας ακολουθίας οριζοντίων 

κινήσεων του πιθήκου (van Gisbergen et al, 1981) είναι 1.22 ms/deg, τιµή πολύ 

κοντά στο δικό µας αποτέλεσµα.     

Οι συντελεστές kv, /Fm VmG & ), Fo (συχνότητα εκφόρτισης όταν τα µάτια είναι στη 

θέση µηδέν) και ET (θέση των µατιών στην οποία στρατολογείται ο νευρώνας) 

για κάθε έναν από τους 72 αριθµηµένους (πρώτη στήλη) νευρώνες του vΝΙ 
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Εικόνα 3.1. A) Αντιστοιχία κατακόρυφης θέσης των µατιών (Vertical Eye 

Position) µε συχνότητα εκφόρτισης (Firing Rate) ενός νευρώνα του vNI µε άνω 

 59



προτιµώµενη κατεύθυνση για χρονική περίοδο (time) 24 s. Ξεκινώντας από τη 

θέση µηδέν, η ακολουθία διαδοχικών θέσεων –9, 9 –25, 17, 25, -14, 14 και -17 

deg, τα επαναφέρει στην αρχική θέση. Η µετατόπιση των µατιών µεταξύ δυο 

θέσεων αντιστοιχεί στην φάση της έντονης πυροδότησης ή απότοµης 

ελάττωσης της συχνότητας εκφόρτισης του νευρώνα όταν πρόκειται για 

µεγαλύτερη ή µικρότερη θέση των µατιών αντίστοιχα. Μεταξύ των σακκαδικών 

κινήσεων αυτών, ο νευρώνας εκφορτίζει τονικά. Στο προσαρτηµένο εικονίδιο 

απεικονίζεται το γράφηµα της διάρκειας της σακκαδικής κίνησης (Sd) ως προς 

το µέγεθος της προκλητής µετατόπισης (∆Ε) αυτών. H ευθεία που 

παρεµβάλλεται περιγράφεται από την εξίσωση Sd = 1.3 ∆Ε + 29.5 

(συντελεστής συσχέτισης 0.95). Β) Για τέσσερις κινήσεις, -17, -9, 9 και 17 deg 

από αριστερά προς τα δεξιά, η συχνότητα εκφόρτισης (σε κλίµακα 0 έως 200 

και 800 spikes/s για τις προς τα κάτω και πάνω κινήσεις αντίστοιχα) νευρώνα 

της κατηγορίας inΒΤUNI για χρονικό διάστηµα 200 ms. C) Γράφηµα της 

µέγιστης συχνότητας εκφόρτισης (Fmax) ως προς τη µέγιστη σακκαδική 

ταχύτητα των µατιών (V ) για κινήσεις προτιµώµενης κατεύθυνσης. H σχέση 

είναι γραµµική: F

max
&

max = 1.2 + 42 (συντελεστής συσχέτισης 0.98). D) 

Γράφηµα της τονικής συχνότητας εκφόρτισης ως προς τη θέση των µατιών για 

όλες τις κινήσεις. H σχέση είναι γραµµική:  y 

maxV&

 = 3.2 V + 141 (συντελεστής 

συσχέτισης 1).      

 

συγκεντρώνονται στον πίνακα 3.1 (δεύτερη έως πέµπτη στήλη). Στην έκτη 

στήλη καταγράφεται ο συντελεστής συσχέτισης (σ.σ.) των σηµείων µέγιστη 

συχνότητα εκφόρτισης του νευρώνα – µέγιστη σακκαδική ταχύτητα των µατιών 

µε την ευθεία που παρεµβάλλεται στα σηµεία αυτά και η κλίση αυτής 

απεικονίζει τον συντελεστή . Ο αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης των 

σηµείων µετασακκαδική συχνότητα εκφόρτισης του νευρώνα – θέση των 

µατιών, µε την ευθεία που διέρχεται από αυτά τα σηµεία και η κλίση της 

οποίας απεικονίζει τον συντελεστή k

/Fm VmG &

v, είναι 1 για κάθε ένα νευρώνα και δεν 

εµφανίζεται στον πίνακα 3.1. Στην έβδοµη στήλη σηµειώνεται το υποδίκτυο 

εκείνο του vNI στο οποίο ανήκει ο νευρώνας. Τέλος στην όγδοη και τελευταία 

στήλη σηµειώνεται η υποκατηγορία στην οποία µπορεί να καταταχθεί ποιοτικά 
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ανάλογα µε τον τρόπο εκφόρτισής του.  ∆εδοµένου ότι και οι 72 νευρώνες 

εµφανίζουν τονική δραστηριότητα στο τέλος της σακκαδικής κίνησης, η 

εµφάνιση ή µη φασικής δραστηριότητας τους κατατάσσει σε δυο κατηγορίες: 

φασικο-τονικοί (Burst Tonic NI; BTNI) και τονικοί νευρώνες (Tonic NI; TNI) 

αντίστοιχα.  

Στην BTNI κατηγορία ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των νευρώνων του 

vNI, (#ΒΤΝΙ = 69, #ΤΝΙ = 3) οι οποίοι πυροδοτούν έντονα (φασική συνιστώσα 

συχνότητας εκφόρτισης) ή οδηγούνται σε σιγή κατά τη διάρκεια της 

σακκαδικής κίνησης ανάλογα µε το αν είναι προτιµώµενης ή µη- προτιµώµενης 

κατεύθυνσης αντίστοιχα. Η κατηγορία αυτή µε τη σειρά της χωρίζεται σε δυο 

υποκατηγορίες, inBTNI και outBTNI, ανάλογα µε το αν η φασική συνιστώσα 

της εκφόρτισής τους είναι ή όχι σε φάση µε την τονική. Στην πρώτη 

υποκατηγορία (inBTNI) ανήκουν οι νευρώνες που εκφορτίζουν για σακκαδικές 

κινήσεις προς τα πάνω και κάτω και αυξάνουν τη δραστηριότητά τους για 

έκκεντρες θέσεις των µατιών στην ίδια κατεύθυνση (πάνω ή κάτω). Πρακτικά 

αυτό σηµαίνει ότι το πρόσηµο του γινοµένου των συντελεστών kv και /Fm VmG &  

είναι θετικό. Οι νευρώνες αυτοί µε τη σειρά τους αποτελούν επίσης την 

πλειοψηφία στην κατηγορία αυτή (#inBTNI = 62). Oι 30 από αυτούς 

προτιµούν κινήσεις προς τα πάνω (inBTDNI) και οι 32 κινήσεις προς τα κάτω 

(#inBTDNI = 32).   

Στην outBTNI υποκατηγορία ανήκουν οι υπόλοιποι νευρώνες (#outBTNI = 7) 

των οποίων η φασική συνιστώσα είναι σε αντίθετη φάση µε αυτή της τονικής 

(kv < 0). Οι 4 από αυτούς ανήκουν στον UNI (outBTUNI) και οι 3 στον 

DNI (#outBTDNI = 3). 

/Fm VmG &

Τέλος στην κατηγορία ΤΝΙ νευρώνων, οι δυο από αυτούς ανήκουν στον UNI 

(TUNI) και 1 στον DNI (TDNI)  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αµέσως µετά τον πίνακα 3.1 συνοψίζονται οι 

συχνότητες εµφάνισης µε τα ως άνω χαρακτηριστικά, και στις επόµενες 

υποενότητες αναλύονται ποσοτικά οι ιδιότητές τους. 
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Πίνακας 3.1 
 

 
Νευρώνας # 

 
kv 

 
Fo 

 
ET 

 
/Fm VmG &  

 
σ.σ. 

 
U/D NI 

 
in/out-BT/T
 

         
1 

 
4.01 

 
102 

 
-25 

 
0.85 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
2 

 
4.78 

 
78 

 
-16 

 
1.04 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
3 

 
4.56 

 
95 

 
-21 

 
0.21 

 
0.96 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
4 

 
4.33 

 
133 

 
-31 

 
0.38 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
5 

 
3.18 

 
104 

 
-33 

 
0.13 

 
0.96 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
6 

 
3.94 

 
100 

 
-25 

 
1.63 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
7 

 
4.21 

 
72 

 
-17 

 
1.01 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
8 

 
5.05 

 
56 

 
-11 

 
1.89 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
9 

 
2.55 

 
111 

 
-43 

 
1.21 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
10 

 
3.89 

 
114 

 
-29 

 
1.25 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
11 

 
3.67 

 
110 

 
-30 

 
0.76 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
12 

 
3.03 

 
44 

 
-14 

 
1.27 

 
0.99 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
13 

 
3.1 

 
99 

 
-33 

 
-0.15 

 
-0.99 

 
UNI 

 
outBT 

 
14 

 
3.18 

 
103 

 
-33 

 
-0.11 

 
-0.99 

 
UNI 

 
outBT 

 
15 

 
4.18 

 
124 

 
-30 

 
0.00 

 
- 

 
UNI 

 
T 

 
16 

 
1.71 

 
70 

 
-41 

 
-0.14 

 
-0.99 

 
UNI 

 
outBT 

 
17 

 
3.14 

 
70 

 
-22 

 
0.13 

 
0.96 

 
UΝΙ 

 
inBT 

 
18 

 
3.75 

 
108 

 
-29 

 
0.26 

 
0.97 

 
UΝΙ 

 
inBT 
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19 3.17 89 -28 -0.05 - UNI T 
 

20 
 

2.50 
 

93 
 

-37 
 

-0.10 
 

-0.99 
 

UNI 
 

outBT 
 
 

21 

 
 

3.60 

 
 

93 

 
 

-26 

 
 

0.16 

 
 

0.97 

 
 

UΝΙ 

 
 

οutBT 
 

22 
 

  3.75 
 

127 
 

-34 
 

    0.15 
 

0.96 
  

    UΝΙ 
 

inBT 
 

23 
 

4.23 
 

81 
 

-19 
 

0.17 
 

0.97 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

24 
 

3.04 
 

95 
 

-31 
 

0.14 
 

0.97 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

25 
 

3.21 
 

118 
 

-37 
 

0.38 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

26 
 

3.16 
 

128 
 

-41 
 

0.57 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

27 
 

4.28 
 

69 
 

-16 
 

0.84 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

28 
 

2.71 
 

98 
 

-36 
 

0.94 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

29 
 

4.94 
 

102 
 

-21 
 

0.40 
 

0.97 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

30 
 

  3.33 
 

47 
 

-14 
 

0.39 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

31 
 

3.59 
 

47 
 

-13 
 

1.00 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

32 
 

2.61 
 

80 
 

-31 
 

1.70 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

33 
 

3.2 
 

141 
 

-44 
 

1.2 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

34 
 

1.97 
 

164 
 

-83 
 

0.68 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

35 
 

2.81 
 

105 
 

-37 
 

0.83 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

36 
 

4.20 
 

49 
 

-12 
 

1.15 
 

0.99 
 

UΝΙ 
 

inBT 
 

37 
 

-4.82 
 

120 
 

25 
 

-0.89 
 

-1.00 
 

DΝΙ 
 

inBT 
 

38 
 

-3.58 
 

107 
 

30 
 

-0.79 
 

-1.00 
 

DΝΙ 
 

inBT 
 

39 
 
-4.84 

 
137 

 
28 

 
-0.28 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
40 

 
-4.49 

 
104 

 
23 

 
-0.37 

 
-0.99 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
41 

 
-5.22 

 
105 

 
20 

 
-0.45 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
42 

 
-0.90 

 
82 

 
91 

 
-1.49 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 
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43 

 
-3.65 

 
69 

 
19 

 
-0.77 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
44 

 
-4.06 

 
91 

 
22 

 
-1.59 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
45 

 
-4.26 

 
144 

 
34 

 
-1.12 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
46 

 
-3.67 

 
154 

 
42 

 
-1.15 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
47 

 
-3.57 

 
60 

 
17 

 
-0.62 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
48 

 
-2.98 

 
112 

 
37 

 
-0.92 

 
-1.00 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
49 

 
-3.48 

 
122 

 
35 

 
-0.14 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
       50 

 
-3.91 

 
109 

 
28 

 
-0.24 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
51 

 
-4.26 

 
99 

 
23 

 
-0.16 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
52 

 
-3.67 

 
99 

 
27 

 
-0.14 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
53 

 
-4.21 

 
99 

 
24 

 
-0.16 

 
-0.98 

 
DΝΙ 

 
inBT 

 
54 

 
-3.17 

 
109 

 
34 

 
0.00 

 
0.99 

 
DNI 

 
T 

 
55 

 
-2.34 

 
83 

 
36 

 
0.17 

 
0.98 

 
DNI 

 
outBT 

 
56 

 
-3.0 
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3.1. Ανάλυση των χαρακτηριστικών εκφόρτισης των 

νευρώνων του vNI για κάθε υποκατηγορία. 

3.1.1. Υποκατηγορία νευρώνων inBTUNI. 

Οι 30 από τους 72 νευρώνες (41.7% του συνολικού πληθυσµού του vNI και 

83.3% του πληθυσµού του UNI στον οποίο ανήκουν) εµφανίζουν προτιµώµενη 

κατεύθυνση προς τα πάνω και πυροδοτούν έντονα κατά τη διάρκεια 

κατακόρυφης προς τα πάνω σακκαδικής κίνησης των µατιών. Στο τέλος αυτής, 

εκφορτίζουν τονικά µε συχνότητα τόσο µεγαλύτερη όσο πιο έκκεντρη (προς τα 

πάνω) είναι η θέση των µατιών. Κάθε συνιστώσα της φασικο-τονικής 

δραστηριότητας είναι σε φάση µε το σήµα εισόδου που δέχονται από τους 

MLB. Αντίθετα, για κατακόρυφη προς τα κάτω (µη-προτιµώµενη κατεύθυνση) 

σακκαδική κίνηση των µατιών ελαττώνουν ραγδαία τη συχνότητα εκφόρτισής 

τους και κάποιοι οδηγούνται σε παύση της δραστηριότητάς τους, αν η 

ελάττωση είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε τη βασική συχνότητα.  

Στην εικόνα 3.1Β απεικονίζουµε την εκφόρτιση ενός αντιπροσωπευτικού 

διεγερτικού νευρώνα (#33, πίνακας 3.1) της κατηγορίας αυτής για τις τέσσερις 

από τις οκτώ συνολικά σακκαδικές κινήσεις. Είναι ±9 και ±17 deg 

ταξινοµηµένες από αριστερά προς τα δεξιά στην εικόνα 3.1Β. ‘Όπως µπορούµε 

να διακρίνουµε, κατά τη διάρκεια κατακόρυφων σακκαδικών κινήσεων µη 

προτιµώµενης κατεύθυνσης (-17 και -9 deg) ο νευρώνας οδηγείται σε παύση 

της δραστηριότητάς του ενώ για τις ίδιες κινήσεις στην προτιµώµενη 

κατεύθυνση (9 και 17 deg προς τα πάνω) πυροδοτεί έντονα. Η µέγιστη 

συχνότητα εκφόρτισης (εικόνα 3.1C, κατακόρυφος άξονας) µετράται µόνο για 

τις τέσσερις κινήσεις προτιµώµενης κατεύθυνσης και µε τη βοήθεια του πίνακα 

2.1 (6η στήλη, ), που µας παρέχει τις αντίστοιχες τιµές µέγιστης 

σακκαδικής ταχύτητας των µατιών (εικόνα 3.1

maxV&

Vm&

C, οριζόντιος άξονας) 

παρεµβάλλουµε ευθεία στα ισάριθµα σηµεία, η εξίσωση της οποίας είναι y = 

1.2 x + 42 µε συντελεστή συσχέτισης 0.98. Η κλίση της ευθείας είναι ο 

συντελεστής και είναι ίσος 1.2 (spikes/s)/(deg/s). /FmG
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Εικόνα 3.2. Α). Συγκεντρωτικό γράφηµα των ευθειών συχνότητας – θέσης των 30 

νευρώνων (units) της κατηγορίας inBTUNI (συντελεστής συσχέτισης 1 για κάθε µια 

από τις ευθείες). Β) Συγκεντρωτικό γράφηµα των ευθείων µέγιστη συχνότητα – 

µέγιστη σακκαδική ταχύτητα των 30 νευρώνων της κατηγορίας inBTUNI 

(συντελεστές συσχέτισης µεταξύ 0.98 και 1). Το ιστόγραµµα κλίσης (kv) των ευθειών 

αυτών όπως επίσης και βασικής συχνότητας (Fo) των νευρώνων στη θέση µηδέν των 

µατιών απεικονίζονται στα C και D αντίστοιχα. E) Στρατολόγηση (%Recruited, 

κατακόρυφος άξονας) των νευρώνων σε σχέση µε τη θέση των µατιών στη µη- 

προτιµώµενη κατεύθυνση (οριζόντιος άξονας). F) Το ιστόγραµµα κλίσης των ευθειών 

αυτών G . /Fm Vm&
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Στο τέλος της σακκαδικής κίνησης των µατιών (εικόνα 3.1A,B) ο νευρώνας 

αυτός εκφορτίζει τονικά για όσο διάστηµα τα µάτια παραµένουν ακίνητα στη 

νέα θέση τους. Η τονική συχνότητα εκφόρτισης µετράται (εικόνα 3.1D, 

κατακόρυφος άξονας) 200 ms (βλ. Ενότητα Μεθόδου) µετά το τέλος της 

σακκαδικής κίνησης και για τις οκτώ συνολικά κατακόρυφες κινήσεις (εικόνα 

3.1D, οριζόντιος άξονας) και χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες θέσεις του 

πίνακα 3.1 (5η στήλη, -V, V) παρεµβάλλουµε στα οκτώ σηµεία αυτά (εικόνα 

3.1D) ευθεία η οποία όπως προκύπτει έχει εξίσωση y = 3.2 x + 141 

(συντελεστής συσχέτισης 1). Η κλίση της ευθείας αυτής είναι ο συντελεστής kv 

ίσος µε 3.2 (spikes/s)/deg και η σταθερά αναφέρεται στη βασική συχνότητα 

αυτού που αντιστοιχεί στην θέση µηδέν των µατιών και είναι Fo = 141 spikes/s. 

Με τη βοήθεια των συντελεστών kv, Fo µπορούµε να υπολογίσουµε τον 

συντελεστή Ε  = -44 deg. Το συγκεκριµένο κύτταρο (δεδοµένου ότι το 

οφθαλµοκινητικό πεδίο του πιθήκου είναι ±45 deg) εκφορτίζει στο 99% του 

εύρους του (κατακόρυφου) οφθαλµοκινητικού πεδίου. 

Τ

Η δραστηριότητα του νευρώνα αυτού αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα του 

τρόπου µε τον οποίο αποκρίνονται και οι υπόλοιποι της υποκατηγορίας 

inBTUNI κατά τη διάρκεια κατακόρυφων σακκαδικών κινήσεων και µετά το 

τέλος αυτών. Αυτό που διαφέρει από νευρώνα σε νευρώνα της ίδιας 

υποκατηγορίας είναι οι συντελεστές kv, G , F/Fm Vm& o, ET.  

Το σύνολο του kv συντελεστή που προσδιορίζονται όπως αυτός του παραπάνω 

νευρώνα (εικόνα 3.2Α) σχηµατίζουν κατανοµή (εικόνα 3.2C) µε µέση τιµήkv = 

3.7 και τυπική απόκλιση 0.77 (spikes/s)/deg (συντελεστής µεταβλητότητας 

22%). Το δε εύρος αυτών είναι από 1.97 έως και 5.14 (spikes/s)/deg. 

Αντίστοιχα, η βασική συχνότητα εκφόρτισης (εικόνα 3.2D) έχει µέση τιµήFo
 = 

95 και τυπική απόκλιση 30 spikes/s (συντελεστής µεταβλητότητας 32%). Το 

εύρος των τιµών αυτών είναι από 44 έως 164 spikes/s. Για το ζεύγος τιµών (kv, 

Fo) του κάθε νευρώνα υπολογίζουµε τον συντελεστή o
T

v

FE
k

= − . Οι τιµές που 

προκύπτουν προσδιορίζουν τον ουδό διέγερσης κάθε νευρώνα της κατηγορίας 

αυτής. ∆εδοµένου του θετικού πρόσηµου των συντελεστών kv, οι ΕΤ και Fo 

έχουν διαφορετικό πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα κύτταρα αυτής της 
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κατηγορίας είναι δραστηριοποιηµένα πριν τα µάτια αρχίσουν να 

καταλαµβάνουν θέσεις στην προτιµώµενη κατεύθυνση του κυττάρου. Πιο 

συγκεκριµένα, το εύρος τους κυµαίνεται από -83 έως -11 deg. Το δείγµα αυτών 

έχει µέση τιµήΕΤ = -28 deg και τυπική απόκλιση 14 deg (συντελεστής 

µεταβλητότητας 50%). Σε αντίθεση µε τα δείγµατα των συντελεστών kv, Fo 

όπου σχηµατίζουν τη γνωστή κατανοµή του Gauss, το αντίστοιχο δείγµα του ΕΤ 

= - Fo / kv δεν αντιπροσωπεύει κάποια γνωστή κατανοµή. Η απεικόνιση της 

συνάρτησης κατανοµής γίνεται µέσω του γραφήµατος, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στην εικόνα 3.2Ε, του ποσοστού στρατολόγησης (%Recruited) 

των νευρώνων της κατηγορίας αυτής ως προς την κατακόρυφη θέση των 

µατιών (V). Οπως µπορούµε να παρατηρήσουµε η συνάρτηση κατανοµής του 

δείγµατος αυτού αυξάνεται γραµµικά για κατακόρυφη θέση των µατιών από –

40 έως –11 deg. Στην πρώτη τιµή από αυτές έχει στρατολογηθεί το 18% των 

νευρώνων ενώ στην τελευταία το 100% αυτών. Η σχέση που συνδέει τα µεγέθη 

στρατολόγησης και θέσης είναι %Recruited = 0.035 V + 1.37 (συντελεστής 

συσχέτισης 0.99), που πιστοποιεί την γραµµική  στρατολόγηση των νευρώνων 

σε σχέση µε τη θέση των µατιών.  

Τέλος, το δείγµα του  συντελεστή για τους νευρώνες της υποκατηγορίας 

αυτής (κλίσεις των ευθειών της εικόνας 3.2

/Fm VmG &

Β), υπολογίζεται µε τον τρόπο που 

υπολογίστηκε ο αντίστοιχος του αντιπροσωπευτικού νευρώνα, έχει µέση τιµή 

/Fm VmG & = 0.75 και τυπική απόκλιση 0.51 (spikes/s)/(deg/s) (συντελεστής 

µεταβλητότητας 66%). Το δε εύρος αυτών είναι από 0.13 έως 1.88 (spikes/s)/ 

(deg/s) και η κατανοµή τους απεικονίζεται στην εικόνα 3.2F. 

 

3.1.2. Υποκατηγορία νευρώνων inBTDNI. 

Οι 32 νευρώνες της υποκατηγορίας αυτής αποτελούν το 44.4% του συνολικού 

πληθυσµού του vNI και το 88.9% των νευρώνων του DNI στον οποίο ανήκουν. 

Εµφανίζουν προτιµώµενη κατεύθυνση προς τα κάτω και πυροδοτούν έντονα 

κατά τη διάρκεια κατακόρυφης προς τα κάτω σακκαδικής κίνησης των µατιών. 

Στο τέλος αυτής, εκφορτίζουν τονικά και µε συχνότητα τόσο µεγαλύτερη όσο 
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πιο έκκεντρη (προς τα κάτω) είναι η θέση των µατιών. Η σχέση που συνδέει 

την τονική συχνότητα εκφόρτισης µε τη θέση των µατιών, όπως και στην 

περίπτωση των νευρώνων της υποκατηγορίας inBTUNI, είναι γραµµική. Οι 

ίδιοι νευρώνες για κατακόρυφη προς τα πάνω (µη- προτιµώµενη) σακκαδική 

κίνηση  ελαττώνουν ραγδαία τη συχνότητα µε την οποία εκφορτίζουν µε 

αποτέλεσµα κάποιοι από αυτούς να οδηγούνται σε παύση της δραστηριότητάς 

τους αν η ελάττωση αυτή είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε τη βασική 

συχνότητα. Οι δυο συνιστώσες της συχνότητας εκφόρτισης για κάθε νευρώνα 

της κατηγορίας αυτής, είναι σε φάση µεταξύ τους και κάθε µια από αυτές σε 

αντίθετη φάση µε την αντίστοιχη των νευρώνων της υποκατηγορίας inBTUNI. 

‘Όπως και οι inBTUNI, έτσι και αυτοί είναι σε φάση µε το σήµα εισόδου από 

τους MLB νευρώνες.  

Η δραστηριότητα ενός αντιπροσωπευτικού νευρώνα της υποκατηγορίας αυτής 

(πίνακας 3.1, νευρώνας #51) απεικονίζεται στην εικόνα 3.3 για τέσσερις από 

τις οκτώ συνολικά σακκαδικές κινήσεις που µελετήσαµε. Οι κινήσεις αυτές των 

µατιών είναι οι ίδιες µε αυτές της εικόνας 3.1Β, δηλαδή –17, -9, 9 και 17 deg 

(από αριστερά προς τα δεξιά). ‘Όπως µπορούµε να διακρίνουµε, πυροδοτεί 

έντονα κατά τη διάρκεια της σακκαδικής κίνησης (-17 και –9 deg) για την 

οποία ο αντιπροσωπευτικός νευρώνας της υποκατηγορίας inBTUNI είχε 

οδηγηθεί σε παύση δραστηριότητας. Αντίστοιχα ο νευρώνας της εικόνας 3.3 

οδηγείται σε παύση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια κινήσεων προς τα 

πάνω. 

 Μετρώντας έτσι τη µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης (εικόνα 3.3B, τεταγµένη) 

για τις τέσσερις (από τις οκτώ συνολικά) κινήσεις, σε κάθε µια από τις οποίες 

αντιστοιχεί µέγιστη σακκαδική ταχύτητα (τετµηµένη) υπολογίζουµε τον 

συντελεστή /Fm VmG &  παρεµβάλλοντας ευθεία στα ισάριθµα σηµεία. Η εξίσωση 

της ευθείας αυτής είναι y = -0.16 x + 71 (συντελεστής συσχέτισης 0.98) και η 

κλίση της προσδιορίζει την τιµή του παραπάνω συντελεστή. Είναι /Fm VmG &  = -

0.16  (spikes/s)/(deg/s). Η τιµή αυτή είναι µια τάξη µεγέθους µικρότερη (σε 

απόλυτη τιµή) από την αντίστοιχη του αντιπροσωπευτικού νευρώνα  της 

υποκατηγορίας 
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Εικόνα 3.3. Α) Για τις ίδιες κινήσεις µε αυτές της εικόνας 3.1B, απεικονίζεται 

η συχνότητα εκφόρτισης νευρώνα της υποκατηγορίας inBTDNI. Η ευθείες 

µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης- µέγιστη σακκαδική ταχύτητα (για κινήσεις των 

µατιών στην προτιµώµενη κατεύθυνση) και τονική συχνότητα – θέση των 

µατιών απεικονίζονται στις Β και C δίδονται από τις εξισώσεις Fmax = -0.16 

+ 71 (συντελεστής συσχέτισης -0.98) και kmaxV& v = -4.26 V + 99 (συντελεστής 

συσχέτισης 1) αντίστοιχα.  
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inBTUNI  ( = 1.2 (spikes/s)/(deg/s)) και υποδηλώνει το γεγονός ότι ο  

παρών νευρώνας αποκρίνεται µε µικρότερο ρυθµό στις αλλαγές της 

σακκαδικής ταχύτητας των µατιών.  

/Fm VmG &

Για τον υπολογισµό του συντελεστή kv εργαζόµαστε όπως και µε τον 

αντιπροσωπευτικό νευρώνα της υποκατηγορίας inBTUNI και για τις οκτώ 

σακκαδικές κινήσεις των µατιών, ο συνδυασµός συχνότητας εκφόρτισης   και 

κατακόρυφης θέσης οδηγεί στην ευθεία παρεµβολής µε εξίσωση y = -4.26 x + 

99 (συντελεστής συσχέτισης 1). H κλίση της, προσδιορίζει τον συντελεστή kv = 

-4.26 (spikes/s)/deg, η δε σταθερά η βασική συχνότητα εκφόρτισης του 

νευρώνα αυτού, Fo = 99 spikes/s. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, ο 

νευρώνας αυτός είναι πιο ευαίσθητος κατά 1 spikes/s σε σχέση µε τον 

προηγούµενο για µεταβολή θέσης που αντιστοιχεί σε 1 deg κατά απόλυτη τιµή.   

Τέλος αναφέρουµε ότι ο νευρώνας αυτός δραστηριοποιείται σε θέσεις 

µικρότερες από ET = 23 deg (= 99/4.26 deg).  

Η δραστηριότητα του νευρώνα της εικόνας 3.3, αποτελεί ένα τυπικό 

παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο αποκρίνονται και οι υπόλοιποι 31 της 

υποκατηγορίας inBTDNI. Σε επίπεδο αριθµών, το δείγµα του kv συντελεστή 

σχηµατίζει Gaussian κατανοµή (εικόνα 3.4C) µε µέση τιµή kv = -4.1 και 

τυπική απόκλιση 0.89 (spikes/s)/deg (ο συντελεστής µεταβλητότητας είναι 22% 

και όπως παρατηρούµε είναι ίσος µε τον αντίστοιχο της κατηγορίας νευρώνων 

inBTUNI). Το δε εύρος είναι µεταξύ -5.3 και -0.9 (spikes/s)/deg.  

Η βασική συχνότητα εκφόρτισης των νευρώνων της υποκατηγορίας αυτής έχει 

µέση τιµή Fo
 = 97 και τυπική απόκλιση 30 spikes/s (συντελεστής 

µεταβλητότητας 32%). Το εύρος των τιµών αυτών είναι από 22 εώς 154 

spikes/s, η δε κατανοµή τους είναι αυτή του Gauss (εικόνα 3.4D). Τέλος αξίζει 

να αναφέρουµε ότι το δείγµα αυτό δεν διαφέρει σηµαντικά (p > 0.7, σύµφωνα 

µε το F-test) από το αντίστοιχο της υποκατηγορίας inBTUNI. 

Ο συνδυασµός αρνητικού συντελεστή kv και θετικής (υποχρεωτικά) βασικής 

συχνότητας εκφόρτισης Fo οδηγεί τον ουδό διέγερσης για κάθε νευρώνα σε 

θετικές τιµές θέσης, (ΕΤ > 0) και πιο συγκεκριµένα από 5 εως 91 deg. Το 
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δείγµα αυτών έχει µέση τιµή ΕΤ = 26 και τυπική απόκλιση 15 deg 

(συντελεστής µεταβλητότητας 58%). Η συνάρτηση κατανοµής αυτών 

παρουσιάζει τον ρυθµό στρατολόγησης (%Recruited) ως προς την κατακόρυφη 

θέση (V) των µατιών (εικόνα 3.4Ε). Οι 31 νευρώνες στρατολογούνται µέσα σε 

φυσιολογικό εύρος θέσεων, δηλαδή από 5 έως 42 deg, ενώ ένας από τις 91 deg, 

ήτοι εκτός του φυσιολογικού οφθαλµοκινητικού πεδίου του πιθήκου (±45 deg). 

Συνεπώς ένας τέτοιος νευρώνας έχει τη δυνατότητα να εκφορτίζει για κάθε 

θέση του µατιού. Η ύπαρξη στον εγκέφαλο του πιθήκου κυττάρων που 

εκφορτίζουν µε τέτοιο τρόπο θα εξεταστεί παρακάτω στην ενότητα της 

Επεξήγησης. 

Τέλος, το δείγµα του  συντελεστή για τους νευρώνες της υποκατηγορίας 

αυτής υπολογίζεται µε τον τρόπο που υπολογίστηκε ο αντίστοιχος του 

αντιπροσωπευτικού νευρώνα (κλίσεις των ευθειών της εικόνας 3.4

/Fm VmG &

Β), έχει µέση 

τιµή  /Fm VmG & = -0.7 και τυπική απόκλιση 0.46 (spikes/s)/(deg/s) (συντελεστής 

µεταβλητότητας 65%). Το δε εύρος αυτών είναι από -1.64 έως -0.14 (spikes/s)/ 

(deg/s) και η κατανοµή τους απεικονίζεται στην εικόνα 3.4F. 
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Εικόνα 3.4. Α). Συγκεντρωτικό γράφηµα των ευθειών συχνότητας – θέσης των 32 

νευρώνων (units) της κατηγορίας inBTDNI (συντελεστής συσχέτισης 1 για κάθε µια 

από τις ευθείες). Το ιστόγραµµα κλίσης (kv) των ευθειών αυτών όπως επίσης και η 

βασική συχνότητα (Fo) των νευρώνων στη θέση µηδέν των µατιών απεικονίζονται 

στα C και D αντίστοιχα. E) Στρατολόγηση (Recruited%, κατακόρυφος άξονας) των 

νευρώνων σε σχέση µε τη θέση των µατιών στη µη- προτιµώµενη κατεύθυνση 

(οριζόντιος άξονας). B) Συγκεντρωτικό γράφηµα των ευθειών µέγιστη συχνότητα – 

µέγιστη σακκαδική ταχύτητα των 32 νευρώνων της κατηγορίας inBTUNI 

(συντελεστές συσχέτισης µεταξύ 0.96 και 1). F) Το ιστόγραµµα κλίσης των ευθειών 

αυτών G  /Fm Vm&
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3.1.3. Υποκατηγορία νευρώνων outBTNI. 

Στις δυο ετερόπλευρες συνιστώσες UNI και DNI του µοντέλου του vΝΙ εκτός 

από τους inBTNI οι οποίοι αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω,  καταγράφηκαν 

επίσης νευρώνες οι οποίοι επίσης εµφανίζουν φασικο-τονική δραστηριότητα 

αλλά οι συνιστώσες αυτής είναι σε αντίθετη φάση µεταξύ τους. Οι νευρώνες 

αυτοί είναι 7 σε σύνολο και αποτελούν το 9.7% του συνολικού πληθυσµού των 

νευρώνων του vNI. Οι 4 από αυτούς ανήκουν στον UNI και αυξάνουν τη 

φασική συχνότητα εκφόρτισης για κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις προς τα 

κάτω ενώ οι υπόλοιποι 3 εντοπίζονται στον DNI και αυξάνουν τη φασική 

συχνότητα εκφόρτισης για κατακόρυφες προς τα πάνω σακκαδικές κινήσεις 

των µατιών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατηγορίας αυτής είναι ο ανασταλτικός 

νευρώνας του UNI (πίνακας 3.1, νευρώνας #13) του οποίου η τονική 

συχνότητα εκφόρτισης αυξάνει όσο περισσότερο προς τα πάνω εκτρέπονται τα 

µάτια (από αριστερά προς τα δεξιά της εικόνας 3.5Β, kv = 3.1 (spikes/s)/deg, 

συντελεστής συσχέτισης 1). Αντίθετα, ο ίδιος νευρώνας κατά τη διάρκεια της 

σακκαδικής κίνησης εκφορτίζει περισσότερο για κινήσεις προς τα κάτω (εικόνα 

3.5Α, = -0.15 (spikes/s)/(deg/s), συντελεστής συσχέτισης 0.98). Η 

βασική συχνότητα του νευρώνα αυτού είναι F

/Fm VmG &

o = 99 spikes/s και  ο ουδός 

διέγερσης είναι ET = –32 deg.  

Επίσης, σε αντίθεση µε τους νευρώνες των προηγουµένων υποκατηγοριών 

όπου κατά τη διάρκεια σακκαδικής κίνησης σε µη προτιµώµενη κατεύθυνση η 

συχνότητα εκφόρτισης αυτών οδηγείται σε µηδενική τιµή, ο νευρώνας της 

υποκατηγορίας outBTNI ελαττώνει ραγδαία τη συχνότητα εκφόρτισης στις 

σακκαδικές 9 και 17 deg χωρίς όµως να οδηγείται σε παύση (κάτι το οποίο 

συµβαίνει στη µεγαλύτερη κίνηση, αυτή των 25 deg). Και µάλιστα όταν έχει 

τον ίδιο συντελεστή /Fm VmG & ) = -0.15 (spikes/s)/(deg/s) (υπολογίζεται για 

κινήσεις –26, -17, -14 και -9 deg) µε τον αντιπροσωπευτικό νευρώνα του 
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inBTDNI. Το αποτέλεσµα αυτό είναι προϊόν του θετικού συντελεστή kv. 

Πράγµατι, η συχνότητα εκφόρτισης οδηγείται γρηγορότερα σε µηδενισµό για 

µεγαλύτερη κίνηση αν οι συντελεστές kv και /Fm VmG &  είναι αρνητικοί (όπως 

ισχύει µε το νευρώνα της  

 

Εικόνα 3.5. Α) Για τις ίδιες κινήσεις µε αυτές της εικόνας 3.1Β, απεικονίζεται 

η συχνότητα εκφόρτισης νευρώνα της υποκατηγορίας outBTNI. Η ευθείες 

µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης- µέγιστη σακκαδική ταχύτητα (για προς τα 

κάτω κινήσεις των µατιών) και τονική συχνότητα – θέση των µατιών 

απεικονίζονται στις Β και C δίδονται από τις εξισώσεις Fmax = -0.15 V + 83 max
&
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(συντελεστής συσχέτισης –0.98) και F = -3.1 V + 99 (συντελεστής στσχέτισης 

1) αντίστοιχα. 

 

υποκατηγορίας inBTDNI), σε σχέση µε το αν είναι µόνο ο ένας από αυτούς (ο 

συντελεστής /Fm VmG &  στην περίπτωση του παραδείγµατος της εικόνας 3.5). 

Στο σύνολό τους οι νευρώνες της υποκατηγορίας outBTNI εµφανίζουν τον kv 

συντελεστή από –3.98 εώς 3.18 (spikes/s)/deg ενώ το απόλυτο εύρος των τιµών 

κυµαίνεται από 1.71 εώς 3.98 (spikes/s)/deg µε µέση τιµή 2.8, τυπική απόκλιση 

0.72 (spikes/s)/deg και συντελεστή µεταβλητότητας 26%. Η βασική συχνότητα 

των νευρώνων αυτών έχει εύρος από 70 εώς 128 spikes/s µε µέση τιµή 100, 

τυπική απόκλιση 21 spikes/s και συντελεστής µεταβλητότητας 21%.  

Σε αντίθεση µε το ευρύ πεδίο τιµών των συντελεστών kv και Fο ο συντελεστής 

µετρήθηκε µεταξύ -0.17 εώς 0.1 (spikes/s)/(deg/s) και συσσωρεύεται 

γύρω από µέση απόλυτη τιµή 0.13 (spikes/s)/(deg/s), αρκετά µικρότερη από τις 

0.75 και 0.7 (επίσης σε απόλυτες τιµές) που έχουµε συναντήσει στις 

προηγούµενες δυο υποκατηγορίες (inBTUNI και inBTDNI αντίστοιχα).  

/Fm VmG &

 

3.1.4. Υποκατηγορία νευρώνων TNI. 

Η τελευταία υποκατηγορία νευρώνων περιλαµβάνει αυτούς που εµφανίζουν 

µόνο τονική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της σακκαδικής κίνησης η 

διαµόρφωση της συχνότητας εκφόρτισης οδηγείται από το ολοκλήρωµα της 

εισόδου και µόνο. Η συχνότητα εκφόρτισης αυτών είναι ανάλογη της 

(κατακόρυφης) θέσης των µατιών και συσχετίζεται θετικά µε αυτήν (εικόνα 

3.6). Σε σύνολο 3 νευρώνων (4.2% του συνολικού πληθυσµού), οι 2 ανήκουν 

στον UNI ενώ ένας εκφορτίζει τόσο περισσότερο όσο πιο έκκεντρες θέσεις 

προς τα κάτω καταλαµβάνει το µάτι. Η µη εµφάνιση της φασικής 

δραστηριότητας αποτυπώνεται στον υπολογισµό του συντελεστή /Fm VmG &  για 

κάθε έναν από αυτούς. Για τους δυο από αυτούς η τιµή του παραπάνω 
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συντελεστή είναι ίση µε µηδέν (πίνακας 3.1, νευρώνες #15, #54) ενώ για τον 

τρίτο η τιµή είναι -0.05 (spikes/s)/(deg/s) (πίνακας 3.1, νευρώνας #19) έτσι 

ώστε να µην θεωρείται σηµαντική και να τον κατατάσσει τελικά στην 

υποκατηγορία των τονικών νευρώνων. Οι τιµές των συντελεστών kv είναι 4.18, 

3.17, και -3.2 (spikes/s)/deg όπου οι δυο πρώτες αναφέρονται στους τονικούς 

νευρώνες του UNI. Η βασική συχνότητα είναι 124, 109 και 89 spikes/s 

αντίστοιχα, και στρατολογούνται στις –30 deg, -34 deg και 28 deg αντίστοιχα.    

 

 

Εικόνα 3.6. Συχνότητα εκφόρτισης τονικού νευρώνα. Ο νευρώνας αυτός δεν 

πυροδοτεί και δεν οδηγεί σε παύση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 

σακκαδικής κίνησης. Στο τέλος αυτής εκφορτίζει τονικά µε συχνότητα ανάλογη 

της κατακόρυφης θέσης των µατιών. Εχει προτιµώµενη κατεύθυνση προς τα 

πάνω.   
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3.1.5. Συνολικός πληθυσµός του vNI. 

Στο σύνολο των νευρώνων του vΝΙ ο kv συντελεστής έχει απόλυτο εύρος τιµών 

από 0.9 έως 5.3 (spikes/s)/deg, µε µέση τιµή 3.7 και τυπική απόκλιση 0.86 

(spikes/s)/deg. Αντίστοιχα, ο  συντελεστής έχει εύρος από 0 εώς 1.88 

(spikes/s)/(deg/s) µε µέση τιµή 0.63 και τυπική απόκλιση 0.49 

(spikes/s)/(deg/s) αντίστοιχα.  

/Fm VmG &

∆ιερευνώντας την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών, 

απεικονίζουµε στο δι-διάστατο γράφηµα της εικόνας 3.7 τον  

συντελεστή ως προς τον αντίστοιχο k

/Fm VmG &

v συντελεστή. Ο χαµηλός συντελεστής 

συσχέτισης µεταξύ τους, µόλις 8%, φανερώνει την ανεξαρτησία των µεγεθών 

αυτών. Η απεικόνιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη, καθώς σηµεία που 

ανήκουν στο ίδιο τεταρτηµόριο εκπροσωπούν µια από τις παραπάνω 

υποκατηγορίες νευρώνων του vNI. Το πρώτο και τρίτο τεταρτηµόριο που 

περιέχουν τους νευρώνες της υποκατηγορίας inBTUNI και inBTDNI 

αντίστοιχα, το δεύτερο και τέταρτο τεταρτηµόριο τους νευρώνες της 

υποκατηγορίας οutBTDNI και outBTUNI αντίστοιχα. Οι τονικοί νευρώνες της 

υποκατηγορίας TNI βρίσκονται πάνω στον οριζόντιο άξονα ή πολύ κοντά στον 

άξονα αυτό ( G  = -0.05 (spikes/s)/(deg/s)).   /Fm Vm&

Τέλος, η µέση τιµή της βασικής συχνότητας των νευρώνων του vNI έχει µέση 

τιµή 97 και τυπική απόκλιση 29 spikes/s (συντελεστής µεταβλητότητας 30%) 

µε εύρος τιµών από 22 έως 164 spikes/s. 
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Εικόνα 3.7. Γράφηµα απεικόνισης σηµείων (kv , G ) συντελεστή για όλο 

τον πληθυσµό νευρώνων του vNI.  Τα τέσσερα τεταρτηµόρια περιέχουν 

νευρώνες που ανήκουν σε διαφορετική υποκατηγορία. Υποκατηγορία 

inBTUNI, outBTDNI, inBTDNI και outBTUNI από το πρώτο στο τέταρτο 

αντίστοιχα. Στον οριζόντιο άξονα (ή και πάρα πλύ κοντά σε αυτόν), η 

υποκατηγορία TNI. 

/Fm Vm&

 

3.2. Συσχετισµός της αρχιτεκτονικής των συνδέσεων µε 

τα χαρακτηριστικά της συχνότητας εκφόρτισης των 

νευρώνων του vNI. 
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3.2.1. Ο ρόλος του πίνακα V- εισόδου στη διαµόρφωση των 

συντελεστών .  /Fm VmG &

‘Όπως είδαµε στα βήµατα της µεθόδου (βλ. 2.2.3), η επιλογή του V µη 

στοχαστικού πίνακα ([2.21] και [2.23]) των αριθµητικών βαρών των προβολών 

των νευρώνων του MLB στους νευρώνες του vNI αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα για την διαµόρφωση των συντελεστών /Fm VmG &  και kv στους νευρώνες 

του vNI, όταν η εσωτερική συνδεσµολογία του χαρακτηρίζεται επίσης από τον 

µη στοχαστικό C πίνακα ([2.18]).  

Η διατήρηση της γραµµικής σχέσης µεταξύ της απόλυτης τιµής των 

συντελεστών kv και v στο στοχαστικό µοντέλο, µελετάται για κάθε ένα 

νευρώνα ξεχωριστά και συλλέγουµε έτσι 72 συνολικά σηµεία (v, kv) που 

απεικονίζονται στην εικόνα 3.8. Η πρώτη παρατήρηση αφορά τους νευρώνες οι 

οποίοι δεν δέχονται απευθείας είσοδο από τους MLB νευρώνες (v = 0). Όπως 

µπορούµε να διακρίνουµε το εύρος του συντελεστή kv είναι το µέγιστο δυνατό, 

από 0.9 έως 5.22 (spikes/s)/deg, λαµβάνοντας υπόψη τους νευρώνες των 

υποκατηγοριών inBTUNI, inBTDNI, outBTNI και ΤΝI. Οι υπόλοιποι νευρώνες 

του vNI οι οποίοι δέχονται απευθείας είσοδο από τον MLB, δηλαδή v > 0, 

εµφανίζουν τον συντελεστή kv στο εύρος 1.9 έως 5.22 (spikes/s)/deg. Τέλος, η 

µη ύπαρξη γραµµικής σχέσης στο στοχαστικό µοντέλο γίνεται φανερή από τον 

χαµηλό συντελεστή συσχέτισης, µόλις 8%, µεταξύ του συντελεστή kv και v.   
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Εικόνα 3.8. Γράφηµα απόλυτης τιµής του συντελεστή kv (κατακόρυφος 

άξονας) ως προς τη µεταβλητή v (οριζόντιος άξονας) για όλους τους νευρώνες 

του vNI. Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των kv και v είναι µόλις 0.08. 

Νευρώνες οι οποίοι δεν δέχονται άµεσα είσοδο από τους MLB νευρώνες (v = 

0) εµφανίζουν τον συντελεστή kv σε όλο το εύρος τιµών.  

 

Αντίθετα µε την µη ύπαρξη εµφανούς σχέσης µεταξύ των παραπάνω 

συντελεστών, στην περίπτωση των συντελεστών  και v έχουµε το 

ενδιαφέρον αποτέλεσµα της ύπαρξης γραµµικής σχέσης και στο στοχαστικό 

µοντέλο του νευρώνων του vNI. Πράγµατι στα σηµεία (v, ) της εικόνας 

3.9 που αναφέρονται στους 72 συνολικά νευρώνες του vNI παρεµβάλλεται 

ευθεία µε συντελεστή συσχέτισης 0.98. Με τη βοήθεια της ευθείας αυτής 

προκύπτει η γραµµική σχέση 

/Fm VmG &

/Fm Vm&

/Fm VmG &

/Fm VmG &  = 0.98 v + 0.016 η οποία είναι πολύ κοντά 

στην αντίστοιχη του µη στοχαστικού µοντέλου:  = 1.0425 v + 0.088 

(συντελεστής συσχέτισης 1) και συνηγορεί έτσι υπέρ της αποτελεσµατικότητας 

της µεθόδου που χρησιµοποιήσαµε για να περάσουµε από το απλό στο 

στοχαστικό µοντέλο των νευρώνων του vNI.  

G

Ταυτόχρονα η µελέτη της γραµµικής σχέσης µεταξύ των συντελεστών /Fm VmG &  

και v οδηγεί στα εξής αποτελέσµατα:    

α) Η κλίση της ευθείας είναι σχεδόν 1, δηλαδή /Fm VmG &  / v ≈ 1. ∆εδοµένου όµως 

ότι /Fm VmG &  ≈ Fmax / V , όπου είναι µέγιστη συχνότητα εκφόρτισης του 

νευρώνα, προκύπτει ότι και F

max
&

max = v V . Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

δεδοµένης προγραµµατισµένης σακκαδικής ταχύτητας των µατιών από κέντρα 

του δικτυωτού σχηµατισµού (βλ. ενότητα Επεξήγησης), η µέγιστη σακκαδική 

συχνότητα εκφόρτισης ενός νευρώνα του vNI καθορίζεται από το v ανάλογο 

της µέγιστης τιµής της ταχύτητας, όπου v είναι το αριθµητικό βάρος µε το 

οποίο προβάλλει σε αυτόν ο MLB νευρώνας.  

max
&

β) Νευρώνες του vNI που δεν δέχονται απευθείας είσοδο από τους MLB 

νευρώνες (v = 0) περιορίζουν σηµαντικά το εύρος των τιµών του συντελεστή 
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/Fm VmG &

/Fm VmG &

. Οι νευρώνες της υποκατηγορίας inBTUNI εµφανίζουν τον συντελεστή 

αυτό µεταξύ 0.13 και 0.26 (spikes/s)/(deg/s), της υποκατηγορίας inBTDNI 

µεταξύ -0.29 και -0.14 (spikes/s)/(deg/s), και από -0.1 έως 0.17 

(spikes/s)/(deg/s) οι νευρώνες της υποκατηγορίας outBTNI. Ακόµη µεταξύ των 

νευρώνων που δεν δέχονται απευθείας είσοδο από τους MLB ανήκουν και οι 

τονικοί νευρώνες (ΤΝΙ). Έτσι, εκτός από την εµφάνιση µικρού συντελεστή 

, η µη προβολή της εισόδου άµεσα ευθύνεται και για την εµφάνιση των 

νευρώνων της ΤΝΙ και outBTNI υποκατηγορίας.  

Για να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η µεταβλητότητα των παραµέτρων 

που συνθέτουν τους πίνακες C και V ([2.18], [2.21] και [2.23]), επηρεάζει τα 

συνολικά παραπάνω αποτελέσµατα εκτελέσαµε τα παρακάτω πειράµατα: 

1) Υποθέτοντας ότι οι MLΒ  νευρώνες προβάλλουν στους νευρώνες του vNI µε 

ίσο αριθµητικό βάρος σε απόλυτη τιµή όσο είναι και η µέση τιµή στο 

στοχαστικό πίνακα V, δηλαδή 0.6, η συχνότητα εκφόρτισης των νευρώνων του 

vNI εµφανίζει µόνο τονική δραστηριότητα και έτσι αυτοί κατατάσσονται στην 

υποκατηγορία TNI. Επιπλέον, ο συντελεστής kv εµφανίζεται σε (απόλυτο) 

εύρος τιµών µεταξύ 30 και 49 (spikes/s)/deg το οποίο είναι µη φυσιολογικό. 

Για να επαναφέρουµε το συντελεστή αυτό σε φυσιολογικό εύρος, η τιµή 0.6 

(σχετικά µε τον πίνακα V) γίνεται 0.03 και πράγµατι το νέο εύρος τιµών του 

συντελεστή kv είναι από 1.5 έως 4 (spikes/s)/deg. Ταυτόχρονα όµως ο 

συντελεστής /Fm VmG &  εµφανίζεται σε νέο εύρος τιµών, µεταξύ 0 και 0.04 

(spikes/s)/(deg/s) σε απόλυτη τιµή το οποίο χαρακτηρίζει τους νευρώνες του 

vNI ως τονικούς.      

2) Υποθέτουµε ότι οι νευρώνες του vNI δίνουν µεταξύ τους ίσες συνδέσεις οι 

οποίες σε απόλυτη τιµή είναι όσο και η µέση τιµή των αριθµητικών βαρών του 

στοχαστικού πίνακα C, δηλαδή 0.0835. Σαν αποτέλεσµα, οι νευρώνες του vNI 

εµφανίζουν τονική και φασική δραστηριότητα, αλλά εξαφανίζεται η 

υποκατηγορία outBTNI. Επιπλέον, ο συντελεστής /Fm VmG &  εµφανίζεται σε 

απόλυτο εύρος τιµών από 0 έως 1.65 (spikes/s)/(deg/s), και ο συντελεστής kv 

είναι κοινός για όλους τους νευρώνες και ίσος µε 3.1 (spikes/s)/deg σε απόλυτη 

τιµή.  
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3) Μηδενίζοντας όλες τις διεγερτικές συνδέσεις των νευρώνων του vNI, αυτό 

έχει αρχικά επίπτωση στην χρονική σταθερά Τ της τονικής συχνότητας 

εκφόρτισης. Γίνεται αρνητική και αυτό ισοδυναµεί µε απόκλιση του). Για την 

επαναφορά αυτής στην τιµή των 20 s, χρησιµοποιούµε τον κανόνα της 2.3.2 

και υπολογίζουµε ότι e = -0.5. Ο νέος στοχαστικός πίνακας είναι C = C / 2 που 

σηµαίνει ότι οι τιµές των συνδέσεων είναι οι µισές των αρχικών.  Στο νέο 

µοντέλο του vNI, οι νευρώνες του εµφανίζουν φασική και τονική 

δραστηριότητα, αλλά επαναλαµβάνεται το αποτέλεσµα του προηγούµενου 

πειράµατος, δηλαδή εξαφανίζονται οι νευρώνες της υποκατηγορίας outBTNI. 

Επιπλέον το εύρος τιµών του συντελεστή kv αυξάνει δραµατικά από 23.5 έως 

33.5 (spikes/s)/deg. Αντίθετα, το αντίστοιχο εύρος του συντελεστή /Fm VmG &  δεν 

µεταβάλλεται (από 0 έως 1.9 (spikes/s)/(deg/s) σε απόλυτη τιµή), δείγµα της 

ισχυρής εξάρτησης από τον πίνακα τιµών V ο οποίος στο πείραµα αυτό 

παραµένει αµετάβλητος. 

Τα τρία αυτά πειράµατα στα οποία διαφοροποιήσαµε και από µια κρίσιµη 

µεταβλητή, δηλαδή τον πίνακα V, C και την αρχιτεκτονική του πληθυσµού του 

vNI, κατέληξαν σε µη ρεαλιστικές δοµές. Η ρεαλιστική δοµή απαιτεί τις τρεις 

αυτές µεταβλητές όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της µεθόδου. 

 

Εικόνα 3.9. Ο συντελεστής  των νευρώνων του vNI συνδέεται γραµµικά 

µε το αριθµητικό βάρος (v) που προβάλουν σε αυτούς οι νευρώνες του MLB 

(  = 0.98 v + 0.016, συντελεστής συσχέτισης 0.98).   

/Fm VmG &

/Fm VmG &
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3.2.2 Ο ρόλος της εξωτερικών πηγών σταθερής συχνότητας 

στη διαµόρφωση ης βασικής συχνότητας των νευρώνων του 

vNI.  

Στα βήµατα της µεθόδου διατυπώθηκαν οι ικανές εκείνες σχέσεις που συνδέουν 

τα µεγέθη αυτά. Θεωρητικά, η βασική συχνότητα Fo των νευρώνων του vNI 

δίδεται γραµµικά ([2.8]) από το διάνυσµα των εξωτερικών πηγών bNI. Για τις 

τιµές ης βασικής συχνότητας που προκύπτουν (πίνακας 3.1) η σχέση µε το 

διάνυσµα bNI (εικόνα 2.12) παραµένει επίσης γραµµική. Πράγµατι, µε τη 

βοήθεια της ευθείας που παρεµβάλλεται στα 72 σηµεία (bNI, Fo) της εικόνας 

3.10, προκύπτει ότι Fo = 0.63 bNI - 30.9, (συντελεστής συσχέτισης 0.76) και 

τεκµηριώνει έτσι την επίδραση που έχει κάθε µια από τις εξωτερικές πηγές 

σταθερής συχνότητας στη αντίστοιχη βασική συχνότητα εκφόρτισης του 

νευρώνα µε τον οποίο συνδέεται.   

 
 

 
 
 
  3.10. Βασική συχνότητα εκφόρτισης (Fo, τεταγµένη) νευρώνων ως 
προς σταθερή συχνότητα από εξωτερικές πηγές (bNI, οριζόντιος άξονας). Η 
κλίση της ευθείας (µε συντελεστή συσχέτισης 0.76) που παρεµβάλεται στα 
σηµεία (ανοικτοί κύκλοι) είναι 0.63 (Fo = 0.63 bNI – 30.9)    
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3.3. Προσοµοίωση Πειραµάτων βλάβης του vΝΙ. 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουµε διατυπώσει στην εισαγωγή, λύσεις στον NIC 

προκαλούν βλάβη στην οµαλή  λειτουργία του µηχανισµού ολοκλήρωσης και η 

βλάβη αυτή µεταφέρεται στην έξοδο του συστήµατος µε αποτέλεσµα την 

ανικανότητα των µατιών να κρατηθούν πάνω στον (επιθυµητό) στόχο. Για τη 

προσοµοίωση της ολικής απώλειας της λειτουργίας του vΝΙ, καταστρέφουµε 

τους νευρώνες του UNI ή του DNI. Καταστροφή του νευρώνα σηµαίνει ότι 

θέτουµε την τιµή µηδέν στα βάρη των συνδέσεών του. Το αποτέλεσµα της 

µονόπλευρης βλάβης του vNI και συγκεκριµένα του DNI απεικονίζεται στην 

εικόνα 3.11. Η θέση µηδέν των µατιών έχει µεταφερθεί κατά 24 deg προς τα 

πάνω και κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση 

χαρακτηρίζονται από υποµετρία καθώς τα µάτια µετατοπίζονται µόνο κατά ένα 

ποσοστό της επιθυµητής µετατόπισης. Πράγµατι, για εντολή µετατόπισης 9 και 

17 deg τα µάτια µεταφέρονται στο 57% αυτής. Ακολούθως, µε το τέλος της 

σακκαδικής κίνησης επιστρέφουν στη νέα θέση µηδέν µε εκθετικό ρυθµό του 

οποίου η χρονική σταθερά είναι αυτή των 200 ms.  

Παρόµοια,  ολική βλάβη του UNI οδηγεί επίσης σε υποµετρία και επαναφορά 

των µατιών στη νέα θέση µηδέν µε χρονική σταθερά επίσης 200 ms. Η νέα 

θέση µηδέν τώρα έχει µεταφερθεί προς τα κάτω κατά 32 deg. 

Μικρότερη βλάβη του vΝΙ µπορεί να προσοµοιωθεί αν καταστρέψουµε ένα 

ποσοστό των νευρώνων του που ανήκουν στον UNI και/ή στον DNI. Το 

αποτέλεσµα της βλάβης αυτής οδηγεί σε µερική απώλεια της λειτουργίας του 

vΝΙ καθώς η χρονική σταθερά του εκθετικού ρυθµού επιστροφής των µατιών 

sτη θέση µηδέν είναι µεγαλύτερη από αυτή των 200 ms και µεταξύ 0.3 και 1 s.  

Το αποτέλεσµα της µερικής απώλειας της λειτουργίας του vΝΙ είναι επίσης 

γεγονός µετά από τυχαία βλάβη σε ποσοστό 10% των αξόνων του vNI 

κυττάρων. Μια τέτοια βλάβη θυµίζει µερική καταστροφή της οπίσθιας 

δεσµίδας και έχει σαν συνέπεια αποσύνδεση κυττάρων του vNI τόσο µεταξύ 

τους όσο και από τους vMN (συνολικά δηλαδή 520). Η µεταφορά της θέσης 

µηδέν κατά 14 deg προς τα πάνω και η τιµή 800 ms στη χρονική σταθερά 

επιστροφής των µατιών στη θέση αυτή µετά το τέλος κατακόρυφης σακκαδικής 

 10



κίνησης είναι το αποτέλεσµα. Τέλος, όπως και στην περίπτωση της ολικής 

απώλειας της λειτουργίας του vΝΙ, οι σακκαδικές κινήσεις χαρακτηρίζονται 

από υποµετρία σε µικρότερο όµως βαθµό (90%) αποτέλεσµα της µερικής 

απώλειας της λειτουργίας του vΝΙ.             

 

 

Εικόνα 3.11. Προσοµοίωση πειράµατος βλάβης των νευρώνων του UNI (A) ή 

του 10% σε τυχαίες ίνες του οπίσθιου συνδέσµου (Β). Η συχνότητα εκφόρτισης 

(Β) είναι ενός DNI νευρώνα. Λεπτές και πυκνές γραµµές αντιστοιχούν σε 

δραστηριότητες πριν και µετά τη βλάβη αντίστοιχα.  
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 “The Art of Modeling consists of knowing what to put in and what to leave 

out”.   

Zahalak, 1992 

 

4. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

4.1. Εισαγωγή 

Με τον όρο σύστηµα εννοούµε το σύνολο των µηχανισµών που 

ενεργοποιούνται είτε ταυτόχρονα είτε εν σειρά και είναι αυτοί που ρυθµίζουν 

το σήµα εξόδου. Κάθε σύστηµα διαιρείται σε επιµέρους µικρότερα συστήµατα 

κ.ο.κ. µέχρι τελικά να καταλήξουµε στα µικρότερα δυνατά. 

Αυτό που η φύση µας δίνει απλόχερα είναι η συµπεριφορά – έξοδος (y) ενός 

υπαρκτού συστήµατος µε µηχανισµό, έστω  f, κάθε φορά που δέχεται µια 

είσοδο (x): 

y = f (x) 

Για την ερµηνεία της εσωτερικής λειτουργίας του συστήµατος, το σύστηµα 

πρέπει να ερεθισθεί µε αρκετά και διαφορετικά σήµατα εισόδου και για κάθε 

ένα από αυτά να καταγραφεί το σήµα εξόδου. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε µια 

αναπαράσταση η οποία αποτελεί προσέγγιση της πραγµατικής, έστω f*, και την 

οποία ονοµάζουµε µοντέλο. Πέρα από τη καλύτερη κατανόηση του συστήµατος 

που αναπαριστά, είναι σε θέση να προβλέπει τη συµπεριφορά και ιδίως σε 

περιπτώσεις που είναι δύσκολο να λάβουν χώρα µε την µορφή πειράµατος. 

Βέβαια, δεν εξάγει την ακριβή συµπεριφορά γιατί τότε θα είχαµε το καθαυτό 

αρχικό σύστηµα, αλλά αν µη τι άλλο ένα καλό µοντέλο εξάγει τα πιο 

σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής. Τι σηµαίνει καλό µοντέλο και τι όχι είναι 

όρος αµφιλεγόµενος. Το σίγουρο είναι ότι ένα καλό µοντέλο πρέπει να είναι 

όσο γίνεται πιο απλό και να διατηρεί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

συστήµατος που αναπαριστά. Πρέπει να επιτυγχάνει πιστότητα και ευελιξία. Με 
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τον όρο πιστότητα αναφερόµαστε ότι οι προβλέψεις που επιτυγχάνει πρέπει να 

είναι αποδεκτές σε συνδυασµό µε το σύστηµα που αυτό αναπαριστά. Και για 

αυτό απαιτείται καλή απόδοση και ερµηνεία του αρχικού συστήµατος. Τέλος 

µε τον όρο ευελιξία εννοούµε ότι πρέπει να είναι δυνατόν να αναλυθεί µε 

χρήση µαθηµατικών εννοιών. Συνήθως βέβαια οι δυο αυτοί όροι είναι 

αντικρουόµενοι όπως επισηµαίνει ο Wilkie (1954): “Credibility and tractability 

are to some extent enemies”.  Αυτό µεταφράζεται ως εξής: όσο πιο αξιόπιστο 

είναι ένα µοντέλο τόσο πιο πολύπλοκη µαθηµατική ανάλυση απαιτεί. Και 

αντίστροφα, όσο λιγότερο δυσνόητο από µαθηµατικής άποψης είναι ένα 

µοντέλο τόσο ασθενέστερο προβλεπτικό µηχανισµό διαθέτει και ή αξιοπιστία 

του αποτελέσµατός του είναι µικρή.  Αυτό το βέλτιστο σηµείο που συναντώνται 

οι όροι της πιστότητας και ευελιξίας είναι αυτό που τελικά  εύστοχα 

διατυπώνει στην κορυφή της ενότητας αυτής ο Zahalak (1992). 

Κάθε σύστηµα αποτελείται από τρεις βασικές δοµές. Την είσοδο x, τη µονάδα 

επεξεργασίας h, και την έξοδο y:  

x                 [ h ]               y 

Αν υποθέσουµε ότι το σύστηµα αυτό περιγράφει την εξέλιξη ενός φαινοµένου 

στο χρόνο και οι παραπάνω παράµετροι είναι αιτιατές συναρτήσεις στο πεδίο 

αυτό, δηλαδή x(t) = y(t) = h(t) = 0, για κάθε t < 0, το σήµα y(t) είναι η 

συνέλιξη του σήµατος x(t) µε την συνάρτηση απόκρισης h(t):                                                        

( ) ( )* ( ) ( ) ( )y t x t h t x a h t a da
∞

−∞

= = −∫  [4.1] 

Στο χώρο των πραγµατικών συναρτήσεων F = {f: R → R},  η πράξη της 

συνέλιξης (*) είναι καλά ορισµένη διότι ∀ f, g ∈ F, f * g ∈ F. Η πράξη αυτή 

είναι γραµµική διότι ∀ λ, µ ∈ R, ισχύει ότι *(λ f, µ g) =λ µ f * g, 

αντιµεταθετική διότι f * g = g * f, προσεταιριστική διότι f * (g * h) = (f * g) * 

h) για επίσης h ∈ F, και περιέχει το ουδέτερο στοιχείο που είναι η δέλτα 

συνάρτηση δ(t) (Papoulis, 1981) µε βάση την οποία µπορούµε να µελετήσουµε 

τις ιδιότητες του συστήµατος, δηλαδή τη συνάρτηση απόκρισης h(t). Πράγµατι 

 13



ο ερεθισµός αυτού µε είσοδο x(t) = δ(t) έχει ως αποτέλεσµα η απόκριση του 

συστήµατος να µεταφέρεται στην έξοδό του:  y(t) = δ(t) * h(t) = h(t).  

Για τη µελέτη συστηµάτων όπως το παραπάνω χρησιµοποιούµε το 

µετασχηµατισµό Laplace (L) (Barnett, 1975) που αποτελεί µια τεχνική 

µετασχηµατισµού συναρτήσεων εκφρασµένες στο χρόνο ή στο χώρο σε 

ισοδύναµες αυτών στο πεδίο των µιγαδικών συχνοτήτων. Κίνητρο για τη χρήση 

αυτού του διαφορετικού πεδίου αναφοράς αποτελεί η δυσκολία που εµφανίζει ο 

χειρισµός της πράξης της συνέλιξης ([4.1]) στο πεδίο του χρόνου.   

Αν t > 0, τότε o µετασχηµατισµός Laplace της συνάρτησης απόκρισης h(t), 

είναι η συνάρτηση µεταφοράς L{h(t)} = Η(s) όπου s είναι µιγαδική µεταβλητή 

και ορίζεται ως εξής: 

s = σ + j ω 

όπου σ και ω (rad/s) είναι πραγµατικές µεταβλητές και j2 = -1. 

Με τη βοήθεια του µετασχηµατισµού αυτού η πράξη της συνέλιξης στο χρόνο 

γίνεται πολλαπλασιασµός στο πεδίο µιγαδικών εκθετών: 

[4.2] L {y(t)}= L {x(t)} L {h(t)} ⇔  Υ(s) = Χ(s) Η(s) 

όπου καθίσταται εφικτός ο υπολογισµός της συνάρτησης µεταφοράς H(s) = 

Y(s) / X(s) και µε αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace (L-1) τη συνάρτηση 

απόκρισης h(t) = L-1{H(s)} που αποτελεί και την απάντηση στο ερώτηµα που 

τέθηκε στην εισαγωγή της Επεξήγησης σχετικά µε τη διερεύνηση της 

λειτουργίας του συστήµατος (εικόνα 4.1).  

 

                                                           ? 

                                    Χ(s)               H(s)                Y(s) 

Εικόνα 4.1. Είσοδος (X(s)) και έξοδος (Y(s)), είναι σε θέση να προσδιορίσουν 

τη συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος (H(s))  
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Η εύρεση της γενικής λειτουργίας ενός συστήµατος και αναπαράσταση αυτής 

µε µαύρο κουτί, από την άποψη ότι δεν γνωρίζουµε ακόµα τι υποσυστήµατα 

(υποδιαιρέσεις του συνολικού) υπάρχουν και πως αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους, αποτελεί τον πρώτο από τους στόχους της επιστήµης των Υπολογιστικών 

Νευροεπιστηµών. Ήδη, ο ερεθισµός του άγνωστου µηχανισµού µε 

διαφορετικές εισόδους και η συλλογή των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία που 

κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο µελέτης της συµπεριφοράς. Με τη χρήση του 

µαθηµατικού µοντέλου προσφέρεται πλήθος από προβλέψεις και µικρού 

κόστους πειράµατα. Αυτό που αποτελεί όµως την επιθυµητή γνώση είναι η 

προσέγγιση της νευρωνικής βάσης της περιοχής που ελέγχει τη συµπεριφορά. Η  

νευρωνική καλωδίωση κάνει τον εγκέφαλο όλων των έµβιων όντων να 

υπολογίζει και να αποτελεί σηµείο ζωής (Mumford, 1994): ”Το αποτέλεσµα της 

διακίνησης πολλαπλών σηµάτων στο νευρικό σύστηµα είναι ζωή”.  

Οι Υπολογιστικές Νευροεπιστήµες είναι µια προσέγγιση της κατανόησης του 

περιεχόµενου των νευρωνικών σηµάτων αναπαριστώντας το νευρικό σύστηµα 

µε διαφορετικές δοµικές κλίµακες, από τα απλά διαγραµµατικά (µαύρα) κουτιά 

στα οποία έγινε λόγος πριν στα πιο σύνθετα µοντέλα µε χρήση νευρωνικών 

δικτύων (Robinson, 1992; Koch, 1992). Από το συνολικό µηχανισµό στην 

κατανόηση των ιδιοτήτων των στοιχείων - νευρώνων στο δίκτυο (Posner & 

Rothbart, 1994), ποια η συµµετοχή στο µηχανισµό αυτό και πως η 

συνδεσµολογία τους αποτελεί τον κύριο παράγοντα που κάνει το δίκτυο να 

δουλεύει σωστά. Να εξάγεται η αναµενόµενη συµπεριφορά, αλλά και να 

προσδιορίζονται οι αιτίες. Τέλος, η χρήση υπολογιστικών µηχανών (Aho, 

1974) για την κατασκευή του νευρωνικού µοντέλου και µετέπειτα εφαρµογή 

αυτού συµπληρώνουν τις παραδοσιακές τεχνικές που λαµβάνουν χώρα στις 

κλασικές Νευροεπιστήµες.    

Με τη θεώρηση ότι ο εγκέφαλος είναι µια υπολογιστική µηχανή, όπως πολύ 

εύστοχα διατυπώνουν και οι Churland και Sejnowski (1992) στο βιβλίο τους 

The Computational Brain, εννοούµε ότι δέχεται το αισθητικό ερέθισµα 

(είσοδος), το αποκωδικοποιεί σε βιοφυσικές µεταβλητές όπως για παράδειγµα 

η παλµοσειρά των δυναµικών ενέργειας και η συχνότητα εκφόρτισης των 
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νευρώνων των πυρήνων και αποδίδει κίνηση (έξοδο). ∆εδοµένου ενός οπτικού 

ερεθίσµατος, είναι δυνατό το σύστηµα να αποδίδει οφθαλµοκίνηση. Οι κινήσεις 

των µατιών ελέγχονται από το οφθαλµοκινητικό σύστηµα (Robinson, 1981; 

Collins, 1975) και διαιρούνται σε δυο κατηγορίες, συζυγείς και µη. Στη πρώτη 

κατηγορία ανήκουν µεταξύ άλλων οι σακκαδικές κινήσεις των µατιών η 

φυσιολογία και ανατοµία των οποίων έχει µελετηθεί και διατυπωθεί σε µεγάλο 

βαθµό (Moschovakis et al, 1996). Το σύστηµα που ελέγχει τις σακκαδικές 

κινήσεις των µατιών, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος µνήµης που συντελείται 

µέσα από τον νευρικό ολοκληρωτή (ΝΙ; Neural Integrator) βοηθά στην 

διατήρησή τους στη νέα θέση για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα έως 

υπάρχει εντολή µετατόπισης αυτών.  

Η ολοκλήρωση ενός σήµατος συναντάται µε την αθροιστική βιολογική έννοια 

που ισχύει στα συναπτικά φαινόµενα µικρής διάρκειας µεταξύ των νευρώνων 

(Koch, 1999), και µε την µαθηµατική έννοια του Λογισµού (Seeley, 1970) ή 

αλλιώς Νευτώνεια ολοκλήρωση και η οποία θα µας απασχολήσει στο εξής.  

Αν υποθέσουµε ότι το σύστηµα [4.1] αποκρίνεται ως νευτώνειος ολοκληρωτής, 

τότε εισάγοντας σε αυτό είσοδο x(t) µε πεπερασµένη χρονική δράση, δηλαδή 

υπάρχει κάποιος πραγµατικός αριθµός Μ τ.ω. x(t) = 0 όταν t > Μ, η έξοδος y(t) 

θα µεταβάλλεται στο χρονικό διάστηµα [0, Μ] και ακολούθως θα παραµένει 

σταθερή στην τιµή h(t > M) > 0. Σε επίπεδο ψυχοφυσικής, αν x(t) είναι η 

βιοφυσική µεταβλητή που κωδικοποιεί την ταχύτητα κίνησης των µατιών και η 

έξοδος είναι η θέση των µατιών, τότε η δεύτερη προκύπτει από νευτώνεια 

ολοκλήρωση της εισόδου και στο τέλος της σακκαδικής κίνησης τα µάτια 

παραµένουν στη νέα θέση για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η 

παρατήρηση αυτή αρχικά διατυπώθηκε από τον Robinson (1975).  

Τι είναι αυτό όµως που θα µπορούσε να ανατρέψει τη θεωρία αυτή, ότι δηλαδή 

απουσία σήµατος εισόδου τα µάτια εξακολουθούν να παραµένουν στη νέα θέση 

τους? Η ύπαρξη ιδιοδεκτικότητας όπως ισχύει στο µυοσκελετικό σύστηµα θα 

µπορούσε να είναι αυτή που κρατά τα µάτια σταθερά στη νέα θέση. Πράγµατι, 

η κίνηση των µατιών ελέγχεται από τους οφθαλµικούς µύες που ασκούν τα 

κατάλληλα µεγέθη δύναµης (Collins et al, 1971). Οταν αυτά είναι ακίνητα, η 

συνισταµένη δύναµη (FTOT) που ασκείται σε αυτά και προέρχεται από το 
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ζεύγος αγωνιστή (F1) – ανταγωνιστή µυ (F2) και βολβικούς ιστούς (FOT) είναι 

µηδέν: 

[4.3] FTOT(V) = F1(V) + F2 (V) + FOT(V) = 0 

Απουσία µυοτατικού αντανακλαστικού (Keller & Robinson, 1971) και σε 

συνδυασµό µε τη δράση των κινητικών νευρώνων (Fuchs et al, 1988; Dean, 

1996; Dean et al, 1999) οι οποίοι νευρώνουν τους µύες του φορέα κίνησης των 

µατιών και ελέγχουν την σχέση δύναµης και µήκους των µυών (Carpenter, 

1988; Brown et al, 1999), µεταφέρει το ερώτηµα ένα επίπεδο παρακάτω, 

δηλαδή στα κύτταρα που νευρώνουν τους µυς του βολβού. Αυτοί οι νευρώνες 

εκφορτίζουν ανάλογα µε τη θέση (V, deg) και την ταχύτητα (V , deg/s) των 

µατιών (Robinson et al, 1970; Fuchs & Luschei, 1971; King et al, 1981; 

Delgado-Garcia et al, 1986a,b; Goldstein & Robinson, 1986; Fuchs et al, 1988; 

Fukushima et al, 1990): 

&

[4.4] 0 ≤ z(t) ≈ Κabd (V(t) – ET) + Rabd V (t) &

όπου z(t) είναι η συχνότητα εκφόρτισης (spikes/s) του κινητικού νευρώνα όταν 

τα µάτια διέρχονται από τη θέση V(t) , µε στιγµιαία ταχύτητα (t). Τέλος, 

K

V&

abd, Rabd και ET είναι οι συντελεστές ευαισθησίας µετατόπισης 

((spikes/s)/deg), ευαισθησίας ταχύτητας ((spikes/s)/(deg/s)) και θέση (deg) 

στρατολόγησης του νευρώνα αντίστοιχα.  

Αν οι κινητικοί νευρώνες αποτελούν τον χώρο µνήµης της θέσης των µατιών, 

θα πρέπει ηλεκτρικός ερεθισµός των νευρώνων αυτών να οδηγεί τα µάτια στη 

νέα θέση και ακολούθως αυτά να παραµένουν σταθερά στη θέση αυτή. Το 

πείραµα του Robinson (1968) έδειξε ότι κατά τη διάρκεια του ερεθισµού 

εκτρέπονται σε νέα θέση και στο τέλος αυτού επιστρέφουν στην αρχική τους 

θέση άµεσα έτσι ώστε το σε χρόνο περίπου 200ms έχουν καλύψει τα 2/3 της 

αρχικής µετατόπισης.  

Αντίθετα, τα πειράµατα στις περιοχές του συµπλέγµατος NPH-MVN και NIC 

έδειξαν ότι οι περιοχές αυτές, εκτός του ότι εκφορτίζουν ανάλογα της θέσης 

των µατιών, οριζόντια (Lopez-Barneo et al, 1982; Berthoz et al, 1989; 
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Escudero et al, 1992; ΜcFarland & Fuchs, 1992) και κατακόρυφη (King et al, 

1981; Fukushima et al, 1990; Dalezios et al, 1998) αντίστοιχα, λειτουργώντας 

ως στοιχεία µνήµης παρέχουν την πληροφορία αυτή για αρκετά µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Η τεκµηρίωση αυτή ξεκινά από το γεγονός της κωδικοποίησης της 

πληροφορίας αυτής διαµέσου της συχνότητας εκφόρτισής τους. Βέβαια, και οι 

κινητικοί νευρώνες παρέχουν πληροφορία σχετική της κίνησης των µατιών 

όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από την [4.4]. ∆εν λειτουργούν όµως σαν 

στοιχεία µνήµης όπως ισχύει για τους νευρώνες του ΝΙ σύµφωνα µε το πείραµα 

ηλεκτρικού ερεθισµού στο σύµπλεγµα NPH-MVN (Cheron et al, 1986a; 

Cannon & Robinson, 1987; Godaux et al, 1989) και NIC (Partsalis et al, 1996) 

που έδειξε ότι, σε αντίθεση µε τους κινητικούς νευρώνες, τα µάτια εκτρέπονται 

στην αντίστοιχη οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση και παραµένουν εκεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 Επίσης εξαίρεση των περιοχών αυτών είτε µε τη µέθοδο της ηλεκτρολυτικής 

λύσης του NPH-MVN (Cheron et al, 1986a,b; Kaneko et al, 1987) ή του NIC 

(Fukushima et al,1992) είτε µε χρήση φαρµάκων στο NPH-MVN (Mettens et 

al, 1994; Godaux et al, 1993) και στο NIC (Crawford et al, 1991; Fukushima et 

al, 1995) προκαλούν συµπτώµατα βλάβης του µηχανισµού ολοκλήρωσης.        

Το πως αναπαριστάται ο µηχανισµός µνήµης µε τη βοήθεια της [4.2] και 

εξελίσσεται από µαύρο κουτί σε ολοκληρωµένο σύστηµα είναι το επόµενο 

θέµα συζήτησης. 

Η διαδικασία της ολοκλήρωσης είναι το αντίθετο της (νευτώνειας) διαφόρισης καθώς 

εξάγει την παράγουσα x(t) ενός σήµατος x´(t): Με τη βοήθεια της κατάλληλης 

συνάρτησης απόκρισης, ολοκληρώνοντας την παράγωγο του σήµατος παίρνουµε το 

σήµα αυτό: 

x(t) = x´(t) * h(t) 

ή ισοδύναµα µε µετασχηµατισµό Laplace ([4.2]):  
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Χ(s) = Χ(s) s Η(s) ⇔  Η(s) = 1
s

 
[4.5] 

όπου προκύπτει ότι η συνάρτηση µεταφοράς ενός µηχανισµού που 

ολοκληρώνει την είσοδο είναι Η(s)= 1
s

. Αν Τ > 0 σταθερά µε µεγάλη τιµή έτσι 

ώστε ο όρος 1
T

 να προσεγγίζει το µηδέν τότε και η συνάρτηση µεταφοράς 

προσεγγίζεται ως εξής: 

 

 

1 1( ) 1H s
s s

T

= ≈
+

 [4.6] 

ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση απόκρισης που προκύπτει από αντίστροφο 

µετασχηµατισµό Laplace είναι: 

[4.7] h(t) =L-1{H(s)} = e-t/T, t > 0 και h(t) = 0, t < 0 

Η συνάρτηση µεταφοράς της [4.5] είναι γραµµικό µηχανικό σύστηµα 1ου 

βαθµού µε κέρδος 1 και χρονική σταθερά Τ. Επίσης έχει την ιδιότητα του 

βαθυπερατού φίλτρου χαµηλών (low-pass filter; LPF) συχνοτήτων (Papoulis, 

1981) και επιτρέπει τη διέλευση αυτών που είναι µικρότερες από 1
2 Tπ

 

(spikes/s)  ή 1
T

 (rad/s).  

Γίνεται φανερό ότι για µεγαλύτερες τιµές του Τ η συνάρτηση H(s) είναι ισχυρό 

φίλτρο καθώς επιτρέπει τη διέλευση µικρότερων συχνοτήτων. Αν θεωρήσουµε 

ότι η σταθερά Τ είναι άπειρη σε µέγεθος, τότε το φίλτρο αυτό δεν επιτρέπει τη 

διέλευση σε καµία συχνότητα οπότε και αυτό αντιστοιχεί σε σήµα µε σταθερή 

τιµή στην έξοδο του συστήµατος. Πρόκειται δηλαδή για τον τέλειο µηχανισµό 

ολοκλήρωσης. Ο µηχανισµός αυτός θα επέτρεπε στα µάτια να παραµένουν στη 

νέα θέση για θεωρητικά άπειρο χρονικό διάστηµα. Τα πειράµατα σε θηλαστικά 
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όµως έδειξαν ότι τα µάτια επιστρέφουν πίσω στην αρχική θέση µε ρυθµό 

αρκετά αργό, έτσι ώστε σε χρονικό διάστηµα 20 s να έχουν απολέσει τα 2/3 της 

αρχικής τους θέσης (Becker & Klein, 1973; Hess et al., 1985).Αυτό σηµαίνει 

ότι ο µηχανισµός ολοκλήρωσης όπως αυτός υλοποιείται µέσα από το 

νευρωνικό πληθυσµό εµφανίζει διαρροή στη λειτουργία του.  

Με τη βοήθεια του συστήµατος αυτού, το διάνυσµα της ταχύτητας µε την 

οποία κινούνται τα µάτια ολοκληρώνεται, και στην έξοδο παίρνουµε το 

διάνυσµα της µετατόπισης των µατιών. Αυτό είναι ένα µερικό αποτέλεσµα της 

λειτουργίας του ΝΙ καθώς στην έξοδο εµφανίζει συνιστώσα επίσης ανάλογη 

της εισόδου. Η συνάρτηση µεταφοράς οφείλει κάτω από τη συνθήκη αυτή να 

περιέχει σταθερό όρο, έστω Α, οπότε οφείλει να έχει ως εξής: ( ) BH s A
s

= + . Η 

λειτουργία αυτή προβάλλει την έξοδο Y(s) µε το Α- ανάλογο της εισόδου X(s) 

όπως επίσης και µε το Β- ανάλογο του ολοκληρώµατος αυτής. 

 Για την προσοµοίωση του µηχανισµού αυτού, όπως και άλλων του 

οφθαλµοκινητικού συστήµατος, χρησιµοποιήθηκαν τα διαγραµµατικά µαύρα 

κουτιά που αποτέλεσαν την 1η γενιά µοντέλων. Τα µοντέλα αυτά 

αναπαριστούν τη λειτουργία του συνολικού πληθυσµού καθώς συσσωρεύουν 

όλες τις ιδιότητες των κυττάρων του ολοκληρωτή σε ένα στοιχείο (lumped). 

Για τη λεπτοµερέστερη µελέτη του πληθυσµού χρησιµοποιούνται τα νευρωνικά 

δίκτυα που αποτέλεσαν τα πληθυσµιακά µοντέλα 2ης και 3ης γενιάς (Churchland 

& Sejnowski, 1992). Η δοµή τους αποτελείται από νευρώνες και αυτό που 

καθορίζει την λειτουργία του δικτύου είναι η επιµέρους λειτουργία αυτών και η 

συνδεσµολογία που αναπτύσσουν µεταξύ τους. Είναι ευνόητο το ότι όσο 

περισσότερη σύνθετη λειτουργία και συνδεσµολογία αποδώσουµε σε αυτούς, 

τόσο πιο πολύπλοκο θα είναι το υπό µελέτη δίκτυο. Η χρήση γραµµικών και µη 

γραµµικών  νευρώνων χαρακτηρίζει το µοντέλο γραµµικό και µη γραµµικό 

αντίστοιχα.  

Για τις περιοχές του MVN-NPH και του ΝIC που ελέγχουν τον οριζόντιο και 

κατακόρυφο νευρικό ολοκληρωτή αντίστοιχα, δεν έχει γίνει µελέτη της 

απόκρισης των νευρώνων και ως εκ τούτου όλα τα µοντέλα 2ης και 3ης γενιάς, 

µε εξαίρεση αυτό του Rosen (1972) όπου ο κάθε νευρώνας βρίσκεται στη φάση 
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µέγιστης ή µηδενικής εκφόρτισης, βασίζονται στην προσέγγιση της [2.2]. Πιο 

συγκεκριµένα, πειράµατα έδειξαν ότι η συχνότητα εκφόρτισης είναι ανάλογη 

του αθροίσµατος, και πρώτης παραγώγου αυτού, του διαµεµβρανικού 

δυναµικού που καταγράφεται στο αξονικό λοφίδιο του νευρώνα. Η γεννήτρια 

του δυναµικού αυτού ορίζεται από ένα µηχανικό σύστηµα 1ου βαθµού στο 

οποίο συµµετέχουν κατά τρόπο γραµµικό οι δενδριτικές επιρροές από 

προσυναπτικά κύτταρα τα οποία λειτουργούν ως είσοδοι του νευρώνα. Με 

βάση τα πειράµατα αυτά οδηγούµαστε στη γραµµική πρωτοβάθµια διαφορική 

εξίσωση της [2.2] που αποδίδει γραµµικές ιδιότητες στο νευρώνα, άρα και στο 

δίκτυο που συνθέτουν αυτοί. Η προσάρτηση όµως του κανόνα µη αρνητικών 

τιµών συχνότητας εκφόρτισης καταργεί τη γραµµικότητα και µετατρέπει το 

δίκτυο σε µη γραµµικό ([2.5], [2.6]).  

Η διαµόρφωση της δραστηριότητας των νευρώνων του ΝΙ είναι αποτέλεσµα 

εντολής του δικτυωτού σχηµατισµού για µετατόπιση των µατιών. Απουσία 

τέτοιας εντολής, οι νευρώνες του NI εκφορτίζουν µε σταθερή συχνότητα η τιµή 

της οποίας καθορίζεται από τις εξωτερικές πηγές που εκφορτίζουν συνεχώς και 

προβάλουν σε αυτούς µε σταθερή συχνότητα (Wilson & Cowan, 1972; Ahn & 

Freeman, 1974). Είναι η περίπτωση όπου το συνολικό σύστηµα βρίσκεται σε 

κατάσταση ηρεµίας και τα µάτια ισορροπούν στη θέση µηδέν ως προς το 

κεφάλι. Φυσιολογικές µελέτες σε πυρήνες του συµπλέγµατος MVN-NHP και 

του NIC, έδειξαν ότι στη φάση ηρεµίας οι νευρώνες εκφορτίζουν µε σταθερή 

συχνότητα διαφορετική από νευρώνα σε νευρώνα. Η σταθερή συνιστώσα της 

εισόδου δεν ολοκληρώνεται, σε αντίθεση µε τη διαµορφωµένη, και µε τη 

βοήθεια της εσωτερικής συνδεσµολογίας του ΝΙ καθορίζεται η βασική 

συχνότητα εκφόρτισης των νευρώνων του ΝΙ. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση 

είναι η εσωτερική συνδεσµολογία στον ΝΙ να ορίζει πίνακα που να εγγυάται 

την ευστάθεια του συστήµατος αυτού. Πράγµατι, όπως είδαµε στην 2.1.3 της 

Μεθόδου ([2.8]) η ύπαρξη του αντιστρόφου πίνακα Ιn – C (ή ισοδύναµα η 

συνάρτηση νόρµας (||C||) του πίνακα C να είναι µικρότερη του 1) είναι 

αναγκαία για την επίλυση ως προς το διάνυσµα της βασικής συχνότητας (yο). 

Επιπλέον ο δείκτης κατάστασης του πίνακα Ιn – C (αριθµητικά ορίζεται ως ||Ιn 

– C|| ||(Ιn – C)-1||) καθορίζει την ευστάθεια της λύσης. Μεγάλος δείκτης έχει 

ως αποτέλεσµα µικρές µεταβολές στις τιµές του διανύσµατος bΝΙ να προκαλούν 
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µεγάλες µεταβολές στις τιµές του διανύσµατος yο. Μεγάλες µεταβολές 

προκαλούν µε τη σειρά τους µεγάλες µεταβολές στη βασική συχνότητα των 

κινητικών νευρώνων ([2.9]) και οδηγούν τα µάτια σε διαφορετική θέση 

ισορροπίας ως αποτέλεσµα της διαταραχής της σχέσης µεταξύ της δύναµης 

αγωνιστή-ανταγωνιστή µυ.  

Το µοντέλο του κατακόρυφου νευρικού ολοκληρωτή από νευρώνες των οποίων 

η δραστηριότητα βασίζεται στην προσέγγιση της [2.2] πραγµατοποιήθηκε µέσα 

από τα βήµατα της Μεθόδου και δεδοµένης της ικανοποίησης των παρακάτω 

βασικών αρχών είµαστε σε θέση να του αποδώσουµε το χαρακτηρισµό καλό 

µοντέλο. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 

1) Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής των συνδέσεων, οι νευρώνες του δίνουν 

ρεαλιστικές συνάψεις µεταξύ τους µε την έννοια ότι αυτές έχουν διαπιστωθεί 

από προηγούµενες ανατοµικές µελέτες.  

2) Σε επίπεδο λειτουργίας, α) Αποτελεί µηχανισµό ολοκλήρωσης, όπου  

ολοκληρώνει µόνο τη διαµορφωµένη συνιστώσα εισόδου και όχι τη βασική 

συχνότητα αυτής, β)  push – pull (βλ. 4.3.3) ερεθισµός του οδηγεί σε επίσης 

push-pull την έξοδό του, γ) χαρακτηρίζεται από ευστάθεια και ευρωστία, δ) 

ακολουθεί τη διαδικασία µάθησης και ε) τα αποτελέσµατα µετά από 

προσοµοίωση βλαβών είναι συµβατά µε τα αντίστοιχα της Νευροφυσιολογίας. 

3) Σε επίπεδο φυσιολογίας, οι νευρώνες του µεταφέρουν πληροφορία που 

σχετίζεται µε την θέση και ταχύτητα των µατιών. Επιπλέον τα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά αυτών όπως συντελεστές ευαισθησίας µετατόπισης, 

ευαισθησίας ταχύτητας, βασική συχνότητα εκφόρτισης και ουδός διέγερσης 

είναι πολύ κοντά σε αυτά από προηγούµενες φυσιολογικές µελέτες.       
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4.2. Ανατοµία των συνδέσεων στο δίκτυο των πυρήνων 

της riMLF, NIC και συµπλέγµατος (κατακόρυφων) 

οφθαλµοκινητικών πυρήνων (vMN). 

Οι νευρωνικές συνδέσεις διαµορφώνουν το κύκλωµα ροής και επεξεργασίας 

της πληροφορίας µε στόχο την παραγωγή έργου το οποίο στην περίπτωσή µας 

είναι η µετατόπιση των µατιών.  Η πληροφορία αυτή ξεκινά µε τη µορφή 

συχνότητας εκφόρτισης από τους vMLB και καταλήγει επίσης σε συχνότητα 

εκφόρτισης των  vMN.  Η διαφορά µεταξύ των vMLB και vMN είναι στην 

κωδικοποίηση της πληροφορίας µέσα από τη συχνότητα που εκφορτίζουν. Η 

αρχική πληροφορία, αυτή που κωδικοποιεί την ταχύτητας των µατιών, έχει 

κατάλληλα επεξεργαστεί στους ενδιάµεσους νευρώνες του vNI και αποκτά µια 

επιπλέον συνιστώσα που κωδικοποιεί το ολοκλήρωµα της ταχύτητας και µαζί 

αυτές χαρακτηρίζουν την εκφόρτιση της εξόδου όπως αυτή πραγµατοποιείται 

από τους νευρώνες του vMN. 

Σε γλώσσα νευρωνικών δικτύων πρόκειται για τρι- επίπεδο µοντέλο 3ης γενιάς 

που αποτελείται από το επίπεδο εισόδου (MLB), της επεξεργασίας (vNI) και 

της εξόδου (vMN). Ο λόγος που δεν κατατάσσεται σε 2ης γενιάς είναι η ύπαρξη 

συνδέσεων µεταξύ νευρώνων του ίδιου επιπέδου (vNI) και η προβολή της 

εισόδου απευθείας στην έξοδο.   

 

 

4.2.1. Ανατοµία συνδέσεων της riMLF µε το κατακόρυφο 

σύµπλεγµα οφθαλµοκινητικών πυρήνων και τον NIC. 

Οι νευρώνες MLB συνθέτουν την riMLF που αποτελεί την γεννήτρια των 

σακκαδικών κινήσεων των µατιών στο κατακόρυφο επίπεδο (Buttner-Ennever 

& Buttner, 1978; King & Fuchs, 1978; Moschovakis et al, 1990). Οι προβολές 

των νευρώνων της riMLF στους vMN νευρώνες και ο ρόλος αυτών είναι 

διαπιστωµένες (Moschovakis, 1995; Moschovakis et al, 1996) µε πιο 
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σηµαντικό ρόλο αυτών των διεγερτικών νευρώνων (MLBe) της riMLF στους 

αµφίπλευρους vMN νευρώνες σε σχέση µε αυτές των ανασταλτικών (MLBΙ) 

στους ετερόπλευρους αντίστοιχα (Horn et al, 1999, σε περιληπτική µορφή). Η 

διαδικασία Μεθόδου (2.5) έδειξε ότι πράγµατι οι προβολές των MLB στους 

αντίστοιχους του vMN ίδιας προτιµώµενης κατεύθυνσης πρέπει να είναι καλά 

προσδιορισµένες (0.37 και 0.44 το βάρος σύνδεσης του UMLBe και DMLBe µε 

τους UMN και DMN αντίστοιχα) για να επιτυγχάνεται σωστή οδήγηση των 

µατιών, σε αντίθεση µε τις προβολές του MLBI (UMLBI και DMLBI) που τα 

αριθµητικά βάρη (-1) των συνδέσεων µε τον vMN (DMN και UMN αντίστοιχα) 

δεν επηρέαζαν το τελικό αποτέλεσµα.  

Η προβολή της riMLF στις δυο ετερόπλευρες συνιστώσες του NIC έχει επίσης 

παρατηρηθεί (Buttner-Ennever et al, 1988; Moschovakis et al, 1991a,b) και 

υλοποιείται στη Μέθοδο του µοντέλου του vΝΙ (2.2.2) δηλαδή οι διεγερτικοί 

και ανασταλτικοί νευρώνες της riMLF προβάλλουν στους νευρώνες του NIC µε 

ίδια προτιµώµενη και αντίθετη προτιµώµενη κατεύθυνση, αντίστοιχα. Σε 

έλλειψη δεδοµένων σχετικά µε την ισχύ των προβολών της διεγερτικής και 

ανασταλτικής συνιστώσας στον NIC θεωρούµε ότι διαµορφώνουν την ίδια 

κατανοµή βαρών (σε απόλυτες τιµές). Τέτοιες τιµές αρκούν για να έχουν οι 

νευρώνες του vNI δραστηριότητα όµοια µε αυτή των κυττάρων του NIC στον 

πίθηκο (Dalezios et al, 1998) και προβλέπουν ταυτόχρονα ότι δεν απαιτείται 

υπεροχή των οµόπλευρων προβολών των MLBe νευρώνων έναντι των 

ετερόπλευρων ανασταλτικών MLBI στον NIC. Ταυτόχρονα δίνουν την 

πρόβλεψη ότι µπορούν τα βάρη αυτά να κινούνται σε µεγάλο εύρος τιµών 

(συντελεστής µεταβλητότητας 100%) ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο της 

αλλαγής των φυσιολογικών τιµών (συντελεστές ευαισθησίας θέσης και 

ταχύτητας) µετά από µικρές αλλαγές στα βάρη αυτά.  Επιπλέον η στενή σχέση 

που υπάρχει µεταξύ των βαρών αυτών και του συντελεστή ευαισθησίας 

ταχύτητας (συντελεστής συσχέτισης 0.98) αποτελεί µια ακόµη επιβεβαίωση 

του σηµαντικού ρόλου της riMLF στο κύκλωµα του vNI.   
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4.2.2. Ανατοµία συνδέσεων του ΝΙC µε το κατακόρυφο 

σύµπλεγµα οφθαλµοκινητικών πυρήνων και µεταξύ 

κυττάρων του NIC. 

Σε επίπεδο νευρώνων του ΝIC έχουν παρατηρηθεί οι ετερόπλευρες συνδέσεις 

µεταξύ αυτών διαµέσου του οπίσθιου συνδέσµου (Mabuchi & Kusama, 1970; 

Kokoroyiannis et al, 1996). Αντίθετα µε την παρατήρηση των ετερόπλευρων 

συνδέσεων, υπάρχουν σαφείς ανατοµικές ενδείξεις σχετικά µε την απουσία 

οµόπλευρων συνδέσεων (Moschovakis, 1995) σε αντίθεση µε τον hNI όπου 

έχουν εντοπιστεί αυτές και πρόκειται για συνδέσεις των διεγερτικών κυττάρων 

του συµπλέγµατος MVN-NPH (McCrea & Baker, 1985a, b; McCrea et al, 

1987). 

Η ύπαρξη διεγερτικών και ανασταλτικών κυττάρων στο NIC επιβεβαιώνεται 

στα πειράµατα της οµάδας της Horn (1999). Σύµφωνα µε την ανάλυση στην 

ενότητα της Μεθόδου και στα Αποτελέσµατα, η ύπαρξη διεγερτικών νευρώνων 

βοηθά στη διαµόρφωση ρεαλιστικού εύρους τιµών στους συντελεστές 

ευαισθησίας ταχύτητας και θέσης των µατιών στο κατακόρυφο επίπεδο (βλ. 

3.2). Επίσης, µετά από προσωπική επικοινωνία µε την ίδια, διατύπωσε την 

εκτίµησή της ότι το πλήθος των διεγερτικών κυττάρων µπορεί να είναι και το 

µισό σχεδόν του συνολικού πληθυσµού κυττάρων του NIC.  Στο µοντέλο που 

αναπτύξαµε στην ενότητα της Μεθόδου (βλ. 2.2.1), προβλέπεται ότι οι 

ανασταλτικοί νευρώνες υπερτερούν σε πλήθος (66% του συνολικού 

πληθυσµού) των διεγερτικών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία της 

ολοκλήρωσης. 

Τέλος, σε επίπεδο συνδέσεων των νευρώνων του NIC µε τους κατακόρυφους 

οφθαλµοκινητικούς πυρήνες, πειράµατα λύσης του NIC έδειξαν εκφυλισµένους 

άξονες στον οφθαλµοκινητικό και τροχηλιακό πυρήνα (Carpenter et al, 1970; 

Mabuchi & Kusama, 1971).Επίσης, πειράµατα ηλεκτρικού ερεθισµού του NIC 

οδήγησαν στην εµφάνιση µετασυναπτικών δυναµικών στους ίδιους νευρώνες 

µε το προηγούµενο πείραµα (Schwindt et al, 1974). Τα  παραπάνω 

αποτελέσµατα δεν αποτελούν τεκµηρίωση των συνδέσεων για τις οποίες 

γίνεται λόγος στην παράγραφο αυτή δεδοµένης α) της ύπαρξης ήδη συνδέσεων 
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µεταξύ των MLB νευρώνων της riMLF µε τους νευρώνες του vMN και β) τη 

διέλευση των αξόνων των νευρώνων MLB µέσα από τον NIC. Η επιβεβαίωση 

έρχεται αργότερα από πειράµατα που πιστοποιούν διασυναπτική µεταφορά 

ουσιών από κατακόρυφους οφθαλµοκινητικούς µυς στον NIC (Horn & Buttner-

Ennever, 1990) και ετερόπλευρες προβολές διαµέσου του οπίσθιου συνδέσµου 

µε χρήση ουσιών που κατά τεκµήριο δεν προσλαµβάνονται από διερχόµενους 

άξονες (Kokoroyiannis et al, 1996). 

Για τον ποσοτικό χαρακτήρα προβολών του vNI στον vMN δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδοµένα από τη Νευροφυσιολογία που να δικαιολογούν την 

κατασκευή του πίνακα συνδέσεων Α της [2.5]. Όπως διατυπώθηκε στην 2.5 της 

Μεθόδου, για λόγους απλούστευσης χρησιµοποιήθηκαν δυο µόνο µεταβλητές ξ 

= 0.76 και η = 0.7 (οι τιµές αυτών είναι αποτέλεσµα της εµπειρικής µεθόδου 

δοκιµής - λάθους), όπου η πρώτη αναπαριστά το αριθµητικό βάρος (σε 

απόλυτη τιµή) της σύνδεσης του UNIe και DNIΙ στον UMN (ξ και –ξ 

αντιστοιχία) και η δεύτερη το αριθµητικό βάρος (επίσης σε απόλυτη τιµή) της 

σύνδεσης του DNIe και UNIΙ στον DMN (η και –η αντίστοιχα). Η επιλογή του 

πρόσηµου των συνδέσεων έτσι ώστε οι διεγερτικοί και ανασταλτικοί νευρώνες 

του vNI προβάλουν οµόπλευρα και ετερόπλευρα αντίστοιχα στους νευρώνες 

του vMN µε την ίδια και αντίθετη αντίστοιχα κατακόρυφη προτιµώµενη 

κατεύθυνση, οδηγεί τα µάτια στην σωστή κίνηση οπότε και αυτό περιγράφει 

την γενική εικόνα των συνδέσεων του vNI µε τον vMN. Είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα η ανάπτυξη ενός επιπλέον µοντέλου (πρόσθιου νευρωνικού 

δικτύου) σε επίπεδο πυρήνων NIC και κατακόρυφων οφθαλµοκινητικών µε 

στόχο τη αναλυτική διερεύνηση της σύνδεσής τους. Μια ανάλογη δουλειά όσον 

αφορά τις οριζόντιες συζυγείς κινήσεις των µατιών έχει γίνει πρόσφατα στο 

εργαστήριο της οµάδας του Dean, τα αποτελέσµατα της οποίας είναι δεκτά 

προς δηµοσίευση (Hazel, Sklavos & Dean, 2000).        

Συνολικά, τα παραπάνω αποτελούν τα απαιτούµενα στοιχεία για την 

ικανοποίηση της 1ης συνθήκης που αφορά την αρχιτεκτονική των συνδέσεων 

στο µοντέλο του vNI. 
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4.3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του NIC. 

4.3.1. Ο NIC αποτελεί µηχανισµό ολοκλήρωσης. 

Η πρώτη αναφορά σχετικά µε τη λειτουργία του NIC ήρθε το 1943 όταν ο 

Szentagothai µετά από µια ακολουθία πειραµάτων ηλεκτρικού ερεθισµού και 

λύσης στον NIC διατύπωσε την άποψη περί συµµετοχής του πυρήνα αυτού 

στον έλεγχο κατακόρυφων και συστροφικών κινήσεων των µατιών ιδιαίτερα 

στις σακκαδικές κινήσεις και στις γρήγορες φάσεις του αιθουσαίου νυσταγµού. 

Οι οριζόντιες κινήσεις των µατιών αναφέρθηκαν κανονικές οπότε και 

αποκλείστηκε η συµµετοχή του πυρήνα αυτού στις οριζόντιες κινήσεις αυτών. 

Οι Hassler  και Hess έντεκα χρόνια αργότερα µελετώντας τον NIC βρήκαν 

συµµετοχή του στον έλεγχο των κατακόρυφων κινήσεων των µατιών.  

Η ένδειξη της Νευτώνειου µηχανισµού ολοκλήρωσης του σήµατος που δέχεται 

εµφανίστηκε το 1979, όταν ο Anderson µετά από λύση του ΝIC σε θηλαστικά 

παρατήρησε ότι τα ζώα αυτά δεν ήταν σε θέση να κρατήσουν τα µάτια τους 

ακίνητα στο στόχο (ή ισοδύναµα να κινηθούν αντίθετα µε το κεφάλι) σε 

πείραµα κατακόρυφου αιθουσαίου αντανακλαστικού. Η τεχνική που εφάρµοσε 

για να διαπιστώσει το µέγεθος της απώλειας του µηχανισµού ολοκλήρωσης, η 

οποία είχε ήδη εφαρµοσθεί από την οµάδα του Robinson (Skavenski & 

Robinson, 1973), στο οριζόντιο αιθουσαίο αντανακλαστικό σύστηµα των 

µατιών µε σκοπό τον εντοπισµό παρόµοιου µηχανισµού στο εγκεφαλικό 

στέλεχος) περιελάµβανε εντολή εκτέλεσης (προ βλάβης) ηµιτονοειδούς 

κίνησης του κεφαλιού στο υποκείµενο, και ταυτόχρονη καταγραφή της θέσης 

των µατιών. Το αποτέλεσµα έδειξε ότι το σήµα θέσης των µατιών είναι επίσης 

ηµιτονοειδές µε διαφορά φάσης ένα ακτίνιο (rad), δηλαδή π, σε σχέση µε τη 

θέση του κεφαλιού.  Πράγµατι, αν το υποκείµενο δεν έχει απώλεια του 

µηχανισµού του NI, διατηρεί τα µάτια ακίνητα στο χώρο. Σε σχέση µε το 

κεφάλι, του οποίου το σήµα ταχύτητας είναι επίσης ηµιτονοειδές µε 

προχωρηµένη φάση 
2
π , τα µάτια εκτελούν κίνηση αντίθετης ταχύτητας, δηλαδή 

το σήµα που αναπαριστά την ταχύτητα τους είναι ηµιτονοειδές µε φάση 
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καθυστέρησης 
2
π . Αν τώρα ολοκληρώσουµε το σήµα αυτό, προκύπτει 

ηµιτονοειδές σήµα µε φάση καθυστέρησης π όσο δηλαδή και η φάση 

καθυστέρησης του σήµατος της θέσης των µατιών ως προς το κεφάλι.  

Γίνεται φανερό ότι µερική απώλεια του µηχανισµού ολοκλήρωσης εµφανίζει το 

νέο σήµα µε φάση καθυστέρησης λιγότερο από 
2
π . Στο αποτέλεσµα αυτό 

οδηγήθηκε ο Anderson στο πείραµα µετά τη λύση του NIC όπως επίσης και ο 

Crawford και οι συνεργάτες του το 1991, ο οποίος επίσης παρατήρησε 

σηµαντική µείωση της φάσης καθυστέρησης. Αποτελέσµατα, µε τα οποία 

επιβεβαιώνεται η συµµετοχή του πυρήνα αυτού στο µηχανισµό ολοκλήρωσης 

της ταχύτητας των µατιών προέρχονται επίσης από πειράµατα βλάβης 

(Anderson, 1981; Ranalli, 1988; Le Tailanter, 1991; Fukushima et al, 1992; 

Fukushima et al, 1995; Helmchen et al, 1998) στα οποία η αδυναµία των 

µατιών να κρατηθούν στη νέα θέση είναι αποτέλεσµα της απώλειας µνήµης της 

θέσης αυτής, όπως αλλιώς παρουσιάσαµε τον µηχανισµό αυτό ολοκλήρωσης. 

Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ο οπίσθιος σύνδεσµος, ο οποίος, όπως 

έχουµε αναφέρει νωρίτερα, συνεργεί στο µηχανισµό αυτό, και άλλωστε 

αποδεικνύεται από µια σειρά πειραµάτων βλάβης αυτού (Partsalis et al, 1994)  

Τέλος µια σειρά από καταγραφές µε τις οποίες θα ασχοληθούµε αναλυτικά 

παρακάτω, επιβεβαιώνουν την στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ της 

συχνότητας εκφόρτισης των νευρώνων του ΝΙC και της κατακόρυφης θέσης 

των µατιών (βλ. 4.4.2).   

Τα παραπάνω ικανοποιούν την συνθήκη 2α. Ακολουθεί και η ικανοποίηση των 

επιπλέον χαρακτηριστικών λειτουργίας που προσδίδουν περισσότερο 

εξειδικευµένο ρόλο στο µηχανισµό ολοκλήρωσης.  
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4.3.2. Ο NIC είναι σύστηµα επιλεκτικού ολοκληρωτή. 

 Το διάνυσµα της εισόδου αποτελείται από δυο συνιστώσες, τη σταθερή και τη 

διαµορφωµένη. Σε κατάσταση ηρεµίας, σύµφωνα µε την οποία τα µάτια 

βρίσκονται στη θέση µηδέν, οι νευρώνες της riMLF δεν εκφορτίζουν µε 

αποτέλεσµα η µόνη είσοδος που δέχονται οι  νευρώνες του NIC να είναι αυτή 

από τις εξωτερικές πηγές οι οποίες εκφορτίζουν συνεχώς και µε σταθερή 

συχνότητα. Στην είσοδο αυτή, ο NIC απαντά επίσης µε σταθερή συχνότητα 

εκφόρτισης των νευρώνων του (King et al, 1981; Fukushima et al, 1990b; 

Dalezios et al, 1998). Η τιµή της συχνότητας αυτής (yo), σύµφωνα µε το 

µοντέλο του vNI προκύπτει σαν συνάρτηση ([2.8]) του διανύσµατος των 

εξωτερικών πηγών (bNI) και της εσωτερικής συνδεσµολογίας (C) µεταξύ των 

νευρώνων του NIC : 

yo = f (bNI, C) 

ή για τον πίνακα τιµών της εικόνας 2.8, προκύπτει ότι η µέση τιµή της 

συχνότητας εκφόρτισης των νευρώνων του vNI σχετίζεται γραµµικά και θετικά 

µε την αντίστοιχη των εξωτερικών πηγών (βλ. 2.4). Αριθµητική επίλυση της 

[2.6] µε x(t) = 0, έδειξε ότι y΄(t) = 0. Για µεγαλύτερη ή µικρότερη σταθερή 

είσοδο, οι νευρώνες του vNI εµφανίζουν µεγαλύτερη ή µικρότερη αντίστοιχα 

µέση τιµή της συχνότητας εκφόρτισης χωρίς να διαµορφώνεται αυτή. Το 

τελευταίο προέρχεται αποκλειστικά από την εσωτερική συνδεσµολογία, δηλαδή 

τον πίνακα C. Τα χαρακτηριστικά του πίνακα αυτού είναι η αναλογία 

διεγερτικών ανασταλτικών νευρώνων, και η κατανοµή των αριθµητικών βαρών 

των συνδέσεων αυτών που όπως ήδη έχουµε περιγράψει οδηγεί στη χρονική 

σταθερά Τ = 20 s (βλ. εικόνες 2.2 και 2.3). Μελετώντας την επίδραση της 

αναλογίας διεγερτικών ανασταλτικών νευρώνων στην ολοκλήρωση της 

διαµορφωµένης συνιστώσας εκφόρτισης της εισόδου, παρατηρήσαµε την 

αναγκαιότητα της υπεροχής των ανασταλτικών νευρώνων έναντι των 

διεγερτικών (2.2.1, περίπτωση ΙΙ, υποπερίπτωση β). Για οποιαδήποτε τέτοια 

συνθήκη και για κατάλληλο πίνακα C όπως αυτός προκύπτει από τον 

µαθησιακό κανόνα της 2.3.2 ώστε να οδηγεί σε χρονική σταθερά Τ = 20 s, 

ισχύει το ζητούµενο δηλαδή η ολοκλήρωση µόνο της διαµόρφωσης της 
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εισόδου. Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες πάνω στο ζήτηµα αυτό 

(ανακεφαλαιώνονται από τον Robinson το 1992), η λύση βρίσκεται στις 

ανασταλτικές συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων του ΝΙ. Για την διαπίστωση της 

ισχύος της άποψης αυτής στο µοντέλο µας, αφαιρούµε τη δράση από όλους 

τους ανασταλτικούς νευρώνες από τον vNI µηδενίζοντας τις προβολές προς και 

από αυτούς. Το αποτέλεσµα έδειξε ότι για οποιαδήποτε πίνακα τιµών C που 

περιορίζεται µεταξύ των διεγερτικών νευρώνων, η χρονική σταθερά της 

εκφόρτισης των νευρώνων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί αυτή της µεµβρανικής 

(τ) και αποτελεί µια περίπτωση για την οποία έχει γίνει λόγος στην αρχή της 

Επεξήγησης και τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στην εικόνα 4.2.  

Για την τεκµηρίωση του υπόλοιπου της συνθήκης 2β, δηλαδή ότι επιτυγχάνεται 

µόνο η ολοκλήρωση της διαµόρφωσης της εισόδου η ενότητα των 

αποτελεσµάτων µας καλύπτει απόλυτα.       

 

 

4.3.3. Ο NIC δέχεται push-pull είσοδο και διαµορφώνει 

επίσης push-pull έξοδο.     

Η συνύπαρξη διεγερτικών και ανασταλτικών MLB νευρώνων  στην riMLF µε 

σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά εκφόρτισης όπως αναλύεται παρακάτω, θεωρείται 

η πηγή της ύπαρξης των δυο αντίθετων συνιστωσών της διαµορφωµένης 

εισόδου που θα τις ονοµάζουµε push-pull εισόδους λόγω της τελικής τους 

δράσης στους µύες των µατιών που ελέγχουν την κατακόρυφη κίνηση αυτών. Η 

push είσοδος που προέρχεται από τον νευρώνα MLBI προκαλεί µείωση στη 

συχνότητα εκφόρτισης του νευρώνα του vMN που νευρώνει τον ανταγωνιστή 

µυ της κατεύθυνσης και ελαττώνει το ποσό της δύναµης που ασκεί αυτός στα 

µάτια. Αντίστοιχα, η pull είσοδος που προέρχεται από τον νευρώνα του MLBe 

προκαλεί αύξηση στη συχνότητα εκφόρτισης του νευρώνα του vMN που 

νευρώνει τον αγωνιστή µυ της κατεύθυνσης και αυξάνει έτσι το ποσό της 

δύναµης που ασκεί αυτός στα µάτια (Carpenter et al, 1988). 

 30



Όπως επίσης έχουµε τονίσει, η απενεργοποίηση του NIC οδηγεί τα µάτια µετά 

από ερεθισµό της riMLF σε σακκαδική κίνηση µε επακόλουθη την αδυναµία 

τους να κρατηθούν στη νέα θέση λόγω της εξάλειψης του µηχανισµού µνήµης 

που συντελείται από τον NIC και όχι από τον vMN. Η διατήρηση αυτών στη 

νέα µετασακκαδική θέση που αποτελεί σηµείο ισορροπίας αυτών, 

επιτυγχάνεται από  την αλληλεπίδραση των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό 

και η συνισταµένη των οποίων είναι µηδέν. Στη θέση ισορροπίας έστω V, η 

σχέση [4.3] έχει ως εξής: 

[4.8] FTOT(V) = F1(0) + δF(V) + F2 (0) – δF(V) + FOT(V) = 0 

Όπου δF(V) είναι η απόλυτη διαµόρφωση της δύναµης που προστίθεται στον 

αγωνιστή µυ (pull, σύσπαση) και αφαιρείται από τον ανταγωνιστή µυ (push, 

χάλαση). Αυτό το ποσό της διαµόρφωσης είναι αποτέλεσµα της διαµόρφωσης 

της συχνότητας εκφόρτισης (δz(t)) από του νευρώνες του vMN (o λόγος που 

δεν συµπεριλάβαµε και την συχνότητα εκφόρτισης αυτών στα ορίσµατα της δF 

οφείλεται στο γεγονός ότι η διαµόρφωση δz(t) είναι γραµµική συνάρτηση 

επίσης της θέσης µέσω της [4.4]). Ο νευρώνας του vMN του αγωνιστή µυ 

εκφορτίζει τόσο περισσότερο όσο λιγότερο ο νευρώνας του vMN του 

ανταγωνιστή µυ, έτσι ώστε η δραστηριότητα αυτών να είναι σε µορφή επίσης 

pull-push  αντίστοιχα. Και αυτό αφορά και τις δυο συνιστώσες της συχνότητας 

εκφόρτισης, φασική και τονική και µάλιστα πολύ περισσότερο την δεύτερη 

δεδοµένου ότι στην πρώτη η push οδηγείται σε τιµή µηδέν. Ετσι, η pull-push 

τονική συνιστώσα εκφόρτισης έχει τη ρίζα της στον NIC που είναι αποτέλεσµα 

ολοκλήρωσης της pull-push αντίστοιχα εισόδου από τους MLB νευρώνες της 

riMLF.      

Τα Αποτελέσµατα της οµώνυµης ενότητας επαληθεύουν του λόγου το αληθές 

µε την pull-push (push-pull) έξοδο των νευρώνων του UNI και DNI (DNI και 

UNI), ανάλογα µε το αν πρόκειται για κατακόρυφη προς τα πάνω (κάτω) 

µετατόπιση των µατιών (αντίστοιχα). 

Ταυτόχρονα για να τεκµηριώσουµε την αναγκαιότητα του συγκεκριµένου 

τύπου εισόδου (pull-push) για την επίτευξη της επιθυµητής εξόδου (επίσης 

pull-push), επιλύεται αριθµητικά το σύστηµα [2.6] που αποτελείται µόνο από 
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τους νευρώνες του MLB και του vNI, θέτωντας όπου V = |V| και 

εκπροσωπείται έτσι µόνο η pull είσοδο σε όλο τον vNI. Το αποτέλεσµα στην 

έξοδο που αναπαρίσταται από τους νευρώνες του vNI είναι µορφής µόνο 

επίσης pull ικανοποιώντας έτσι ολοκληρωτικά την συνθήκη 2γ.   

 

4.3.4. Μελέτη ευστάθειας και ευρωστίας του µοντέλου. 

Η όλη αρχιτεκτονική των συνδέσεων και η δοµή του πληθυσµού των νευρώνων 

του vNI µεταφράσθηκε σε µαθηµατικό πρόβληµα και επιλύθηκε αριθµητικά µε 

τη βοήθεια της µεθόδου που διατυπώνεται στην οµώνυµη ενότητα. Πριν από το 

βήµα αυτό µελετήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο α) η σύγκλιση της λύσης και β) η 

µοναδικότητα αυτής. Οι δυο παραπάνω µελέτες έγιναν ξεχωριστά για κάθε µια 

από τις δυο συνιστώσες εκφόρτισης του vNI, τη σταθερή (yo) και την 

διαµορφωµένη (δy).  

Ξεκινώντας µε τη δεύτερη, η α- συνθήκη επιβεβαιώνεται στην 2.3.2  για τη 

χρήση του πίνακα C των συνδέσεων που αποτελεί την µοναδική µεταβλητή στο 

πρόβληµα αυτό και καθιστά το σύστηµα ασυµπτωτικά σταθερό (Butcher, 1987). 

Αντίστοιχα για την β- συνθήκη εξετάζουµε την εφαρµογή του κανόνα του 

Lipschitz: Εστω δy1 και δy2 λύσεις της [2.10] τέτοιες ώστε: 

[4.9] δyi = f (t, δyi), t > 0, και δyi(0) = 0, i = 1, 2 

Όπου ( ) (( , ) nC I y Vx tf t y )δδ
τ

− +
= , είναι συνάρτηση [0, ∞) x Rn   στον Rn. Η 

νόρµα της διαφοράς f (t, δy1) - f (t, δy2) έχει ως εξής: 

|| f (t, δy1) - f (t, δy2)|| ≤ (λ+1) ||δy1 -δy2|| , 

όπου λ = 1
τ

 ||C – In|| πραγµατικός, θετικός αριθµός ανεξάρτητος των 

µεταβλητών δy1 και δy2 και (λ+1) η σταθερά του Lipschitz. 

[4.10] 
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Σχετικά µε την σταθερή συνιστώσα εκφόρτισης (yo), η µοναδικότητα της λύσης 

προέρχεται από τη µη- µηδενική ορίζουσα του πίνακα Ιn - C (βλ. 2.4), οπότε 

και επιλύεται κατά µοναδικό τρόπο το γραµµικό σύστηµα της [2.8]. Η 

ευστάθεια της µεθόδου επίλυσης είναι αντιστρόφως ανάλογη του δείκτη 

κατάστασης (KA) του πίνακα Ιn – C που ορίζεται ως εξής: KA = ||Ιn – C|| ||(Ιn – 

C)-1||. Οσο µικρότερος ο δείκτης κατάστασης (βάσει ορισµού είναι 

µεγαλύτερος ή ίσος της µονάδας) τόσο περισσότερη ευστάθεια αποδίδεται στο 

γραµµικό σύστηµα της [2.8]. Η τιµή αυτή υπολογίστηκε ίση µε 98 και αποδίδει 

την απαιτούµενη ευστάθεια (καθ. Β. ∆ουγαλής, προσωπική επικοινωνία).  

Εξασφαλίζοντας τη σύγκλιση της µεθόδου και τη µοναδικότητα της λύσης, 

µελετούµε την ευρωστία του µοντέλου µέσω της εσωτερικής συνδεσµολογίας 

που αποτυπώνεται στα αριθµητικά βάρη του πίνακα C. Υπάρχει άλλος πίνακας 

τέτοιος ώστε να οδηγεί τους νευρώνες του vNI σε ολοκλήρωση της 

διαµόρφωσης της εισόδου µε χρονική σταθερά 20 s είναι ερώτηµα στο έρχεται 

να δώσει απάντηση το τµήµα της Μεθόδου της 2.3.2 σύµφωνα µε την οποία η 

αρχική µεταβλητή της µέσης τιµής (0.0835) και του συντελεστή 

µεταβλητότητας (50%) των συνδέσεων µπορούν να δηµιουργήσουν άπειρους 

εναλλακτικούς στοχαστικούς πίνακες και κατόπιν µε τη βοήθεια της 

παραµέτρου e να αντιστοιχεί σε αυτούς χρονική σταθερά 20 s. Πράγµατι, για 

τους 43% από αυτούς, µετρήθηκε ότι Τ(e = 0) < 0, και για τους υπόλοιπους 

µετρήθηκε ότι 1 > Τ(e = 0) > 0. Οδηγώντας αυτούς της πρώτης κατηγορίας µε 

e < 0 και της δεύτερης κατηγορίας µε e > 0 επιτυγχάνεται το επιθυµητό 

αποτέλεσµα (T = 20 s) για κάθε έναν ξεχωριστά. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

ότι κοινό χαρακτηριστικό των πινάκων αυτών είναι η ίδια µέση τιµή (σε 

αναπαραγωγή 100 πινάκων η µέγιστη σχετική διαφορά της νέας µέσης τιµής 

από την 0.0835 είναι 0.5%).  
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4.3.5. Το µοντέλο του vNI έχει τη δυνατότητα να µαθαίνει. 

Εφόσον η όλη ανάλυση αναφέρεται σε νευρωνικό δίκτυο, αυτό πρέπει να 

θεµελιώνει καλά την είσοδο, την έξοδο και σε επίπεδο επεξεργασίας την 

αρχιτεκτονική των συνδέσεων και τη θεµελιώδη λειτουργία που συντελείται 

από τις µονάδες του (νευρώνες). Όλα τα παραπάνω έχουν αναλυθεί πλήρως έως 

τώρα στην ενότητα της Επεξήγησης. Αποµένει η διαδικασία της µάθησης που 

σηµαίνει ότι ξεκινώντας από µια αρχική κατάσταση µπορεί µέσα από κάποιο 

κανόνα να οδηγηθεί στην τελική επιθυµητή κατάσταση. 

Οι κανόνες που αφορούν νευρωνικά δίκτυα αφορούν τη εύρεση µεταξύ των 

µονάδων ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή έξοδος. Πρόκειται για 

αλγόριθµους µε στόχο να οδηγήσουν την έξοδο του µοντέλου όσο πιο κοντά 

γίνεται στην επιθυµητή και σε κάθε βήµα χρησιµοποιούν τη διαφορά αυτή για 

να διορθώνουν τα βάρη των συνδέσεων. Σε νευρωνικά δίκτυα 2ης γενιάς, πιο 

εφαρµόσιµος είναι ο  κανόνας δέλτα του Rumelhart (1986) και σε 3ης γενιάς ο 

αλγόριθµος των Williams και Zipser (1989).  

Ο κανόνας δέλτα του Rumelhart εφαρµόζεται σε νευρωνικά δίκτυα στα οποία οι 

µονάδες αναπτύσσουν µεταξύ τους συνδέσεις όταν α) ανήκουν σε διαφορετικά 

στρώµατα (επίπεδα) ή για να το ταιριάξουµε στη δική µας συζήτηση, σε 

διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσµούς και β) οι συνδέσεις αυτές είναι 

µονόδροµες. Κάτω από αυτές τις δυο προϋποθέσεις το δίκτυο µαθαίνει µε τη 

βοήθεια του δέλτα κανόνα της [4.11] τροποποιώντας τα αριθµητικά βάρη των 

συνδέσεων των µονάδων µεταξύ τους: Εστω oj είναι η επιθυµητή 

δραστηριότητα της j- µονάδας του l- στρώµατος επεξεργασίας, και qj είναι η 

µετρήσιµη δραστηριότητά της. Και οι δυο αυτές δραστηριότητες αναφέρονται 

στην ίδια χρονική στιγµή. Αν υποθέσουµε ότι ik είναι η k- µονάδα του αµέσως 

προηγούµενου στρώµµατος (l-1) από την οποία δέχεται είσοδο µε βάρος έστω 

wjk, τότε η αλλαγή του βάρους της σύνδεσης αυτής είναι : 

[4.11] ∆wjk = η (oj  - qj) ik 

όπου η > 0 είναι µαθησιακή σταθερά, η τιµή της οποίας καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό την ταχύτητα του αλγορίθµου (πόσο γρήγορα µαθαίνει το δίκτυο). Η 
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παραπάνω διαδικασία υφίσταται έως ότου ελαχιστοποιηθεί ο όρος oj  - qj. 

Προφανώς γνωστά µεγέθη είναι µόνο η τιµή της εισόδου και εξόδου (και όχι το 

χρονικό σήµα) για κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή, µε τη δραστηριότητα των 

ενδιάµεσων στρωµάτων να αποτελεί εσωτερική µεταβλητή του προβλήµατος.   

Γίνεται φανερό ότι στο δίκτυο του vNI είναι ανέφικτη η χρήση του κανόνα 

αυτού για τον κυρίως λόγο ότι οι νευρώνες αναπτύσσουν µεταξύ τους 

συνδέσεις παρότι ανήκουν στο ίδιο στρώµµα. Οι συνδέσεις αυτές όπως είδαµε 

αποτελούν τη θεµελιώδη βάση για την δηµιουργία πληροφορίας η οποία 

αποθηκεύεται για περαιτέρω χρήση αποδίδοντας έτσι στο σύστηµα ιδιότητα 

µνήµης. Ακόµη και ένας νευρώνας θα µπορούσε να λειτουργεί ως σύστηµα 

µνήµης αρκεί να επιστρέφει µέρος του σήµατος του ως είσοδο σε αυτόν (βλ. 

4.5). Η χρήση του παραπάνω αλγορίθµου ακόµη και αν δεν υπήρχε πρόβληµα 

λόγω της αρχιτεκτονικής των συνδέσεων θεωρείται ανέφικτη για τον λόγο ότι 

όλα τα σήµατα εισόδου, εξόδου και αυτά που φέρουν οι νευρώνες 

επεξεργασίας είναι χρονικές διαδικασίες.  

Αντίθετα µε τον αλγόριθµο του Rumelhart, ο αντίστοιχος των Williams και 

Zipser λαµβάνει υπόψιν του αµφίδροµη σύνδεση µεταξύ των µονάδων (όλες 

εκτός της εισόδου) των οποίων η δραστηριότητα είναι χρονικό σήµα και το ίδιο 

ισχύει για τις µονάδες εισόδου και εξόδου. Η σύνδεση των µονάδων εισόδου µε 

τις υπόλοιπες είναι µονόδροµη. Για τις ίδιες µονάδες που χρησιµοποιήσαµε για 

να περιγράψουµε τον δέλτα κανόνα της [4.11], η µεταβλητή ∆wjk είναι το 

άθροισµα των διαδοχικών µεταβολών ∆wjk(t) στο χρονικό πεδίο καταγραφής, 

έστω (to, t1):               

1

o

t

jk jk
t

w w∆ = ∆∑  

Για τον υπολογισµό του όρου ∆wjk(t) εργαζόµαστε ως εξής: Το συνολικό σήµα, 

έστω i(t), που δέχεται η j- µονάδα τη χρονική στιγµή έστω t, είναι το 

εσωτερικό γινόµενο  <wj, q(t)> όπου wj είναι το διάνυσµα των προβολών των 

µονάδων του δικτύου στην j- µονάδα και q(t) το διάνυσµα της δραστηριότητάς 

τους.  Αν f είναι η συνάρτηση που περιγράφει το µηχανισµό µε τον οποίο 

αποκρίνεται η µονάδα στην είσοδο i(t) που δέχεται και οj(t) το σήµα της 

επιθυµητής δραστηριότητας αυτής, τότε το λανθάνον σήµα της j- µονάδας είναι 

[4.12] 
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ej(t) = οj(t) – f(i(t)). Εκτελώντας την ίδια διαδικασία για όλες τις µονάδες 

οδηγούµαστε στο διάνυσµα λανθάνοντος σήµατος e(t) = [ej(t)] το οποίο οδηγεί 

την αλλαγή της τιµής της σύνδεσης µε τον εξής τρόπο: 

2( )( ) , ( ) ( ( ))
( )jk j

jjk

dJ tw t J t e t
dw t

η∆ = − = ∑  [4.13] 

Ο παραπάνω αλγόριθµος εκτός του υπερβολικού υπολογιστικού κόστους, 

συνδυασµός πλήθους αριθµητικών πράξεων (ο(9)) και υπερβολικά 

απαιτούµενου χρόνου για την εξαγωγή αποτελεσµάτων, οδήγησε τα αριθµητικά 

βάρη των συνδέσεων σε σύγκρουση µε τον κανόνα του Dale σύµφωνα µε τον 

οποίο, “ένας νευρώνας δίνει µόνο διεγερτικές ή µόνο ανασταλτικές συνδέσεις”. 

Πράγµατι, αρκετοί νευρώνες λειτουργούσαν σαν ανασταλτικοί για κάποιους 

νευρώνες και σαν διεγερτικοί για κάποιους άλλους.  

Αντίθετα, ισχύει η ικανοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών από τον 

αλγόριθµο που αναπτύξαµε στα βήµατα της Μεθόδου (βλ. 2.3.2), όπως επίσης 

και για τους λόγους που επεξηγήθηκαν νωρίτερα (βλ. 4.3.4). Ο αλγόριθµος 

αυτός οδηγεί στην κατασκευή του πίνακα των συνδέσεων C, που αποτελεί το 

κρίσιµο βήµα για την επιθυµητή λειτουργία του µοντέλου. Επιλέγοντας τον 

τελικό αυτόν πίνακα σαν σηµείο αναφοράς, µπορούµε, ξεκινώντας από µια 

αρχική τιµή- πίνακα, έστω Co, να οδηγήσουµε αυτόν στον τελικό πίνακα C µε 

µεταβολή µιας µόνο παραµέτρου, της e. Αυτός ο e- κανόνας προκαλεί 

µεταβολή µόνο στις τιµές των µη- µηδενικών συνδέσεων µε αποτέλεσµα να µη 

διαταράσσεται η αρχιτεκτονική των συνδέσεων των νευρώνων του vNI µεταξύ 

τους. Αποτελεί ενδιαφέρον θέµα η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο η 

παράµετρος µάθησης e προκαλεί µετακίνηση του κρίσιµου πόλου (µια από τις 

ρίζες της εξίσωσης |D(s)| = 0, όπου ο πίνακας D(s) περιγράφεται στην 

αλγεβρική έκφραση [2.13].    

Πώς θα µπορούσε να συνεργαστεί η παρεγκεφαλίδα για την υλοποίηση της 

παραπάνω διαδικασίας? Για την παρεγκεφαλιδική ρύθµιση έχουν διατυπωθεί 

αρκετές απόψεις χωρίς όµως ακόµα να υπάρχει σαφής ένδειξη η οποία να  

ενισχύει κάποια από αυτές (Kamath & Keller, 1976; Arnold & Robinson, 1991; 

Kramer et al, 1995; Tilicket et al, 1994; Optican & Robinson, 1980; Fukushima 
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& Kaneko, 1995). Βλέποντας το πρόβληµα µέσα από τη διαδικασία της 

Μεθόδου (2.3.2), η µεταβολή του αρχικού Co στοχαστικού πίνακα κατά Cf – 

CNI = 0.01 Co, ο οποίος δίνει χρονική σταθερά Τ = 470 ms, είναι δυνατόν να 

είναι εφικτή µέσω αυτής της ρύθµισης. Η σχέση της [2.10] αν θέσουµε όπου C 

= Cf έχει ως εξής: 

τ δy΄(t) + δy(t) = Cf  δy(t) + V x(t),  

δy(0) = 0   

και είναι ισοδύναµο µε το κάτωθι, αν θέσουµε Cο
* = 0.01 Cο : 

τ δy΄(t) + δy(t) = CΝΙ  δy(t) + Cο
*  δy(t) + V x(t) , 

δy(0) = 0 

Ο ισοδύναµος µετασχηµατισµός Laplace είναι ο εξής: 

 
 
 
 

(τ s + 1) δY(s)    =    CΝΙ δY(s)   +   Cο
*  δY(s)   +  V X(s), 

 
 
 
 

 
                                  5 ms                     1.4 s                   20 s  

[4.16] 

[4.15] 

[4.14] 

 
 

όπου κάθε εγγεγραµµένο πλαίσιο καθορίζει µικρότερη χρονική σταθερά 

ξεκινώντας από την µεµβρανική (τ), περνώντας στη χρονική σταθερά του vΝΙ 

απουσία παρεγκεφαλίδας (1.4 s) και τέλος σε αυτήν µε τη ρύθµιση της 

παρεγκεφαλίδας (20 s). Το διαγραµµατικά ισοδύναµο σχήµα είναι η εικόνα 4.2: 
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Εικόνα 4.2.∆ιάγραµµα εσωτερικής (vΝΙ) και εξωτερικής (παρεγκεφαλίδα) παλίνδροµης 

ρύθµισης της χρονικής σταθεράς του συστήµατος. Ο µηχανισµός της παρεγκεφαλίδας 

αναπαριστάται ως µηχανισµός παλίνδροµης ρύθµισης που µεταφέρει την έξοδο του 

συστήµατος στην είσοδο µε κέρδος τέτοιο όσο απαιτείται να ανυψώσει την χρονική σταθερά 

του ΝΙ (1.4 s, ξεκινώντας από αυτή του νευρώνα (5 ms) και κατόπιν της συµµετοχής αυτών 

σε δίκτυο µε συνδεσµολογία CNI) στη ζητούµενη τιµή (20 s). 

 

Τέλος να αναφέρουµε ότι αν e = 0.04 τότε η χρονική σταθερά Τ είναι 

µικρότερη του µηδενός και το δίκτυο αποκλίνει (δy(t) →  ∞) 

Αντίστοιχα αν ξεκινούσαµε µε αρχικό πίνακα συνδέσεων Co τέτοιος ώστε Τ < 

0, δηλαδή το δίκτυο αποκλίνει, µπορούµε µε αρνητικές τιµές του e να 

ρυθµίσουµε τις συνδέσεις ώστε στον τελικό πίνακα Cf να αντιστοιχεί χρονική 

σταθερά Τ = 20 s. Η παρεγκεφαλίδα στην περίπτωση αυτή θα έχει τη 

λειτουργία της αρνητικής παλίνδροµης ρύθµισης.  

Χρησιµοποιώντας τον πίνακα των συνδέσεων στο τελικό στάδιο της µελέτης 

µας (C = Cf), θεωρούµε ότι συµµετέχει η παρεγκεφαλίδα στο κύκλωµα του 

vΝΙ. Αν η µελέτη µας περιλάµβανε αποκλειστικά και µόνο τους MLB νευρώνες 

και τους νευρώνες του vΝΙ και στόχος ήταν η προσοµοίωση της συχνότητας 

εκφόρτισης των νευρώνων του vΝΙ µε χρονική σταθερά 1.4 s, τότε, πράγµατι, 

θα λέγαµε ότι όλη η παραπάνω ανάλυση σχετική µε την συνεισφορά της 

παρεγκεφαλίδα δεν χρειάζεται. Στο γενικότερο σύστηµα που αποτελείται και 

από τους vΜΝ νευρώνες, η παρουσία αυτής έστω και έµµεσα είναι απαραίτητη 

για τη σωστή οδήγηση των µατιών (Bruce & Goldberg, 1985; Noda et al, 

1992). Ως εκ τούτου ο ρόλος της περιέχεται µέσα στις νευρωνικές συνδέσεις 

των ανατοµικών περιοχών που απαρτίζουν το σύστηµά µας.      
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4.3.6. Προσοµοίωση πειραµάτων βλάβης. 

Η διαδικασία αυτή κρίνεται σηµαντική διότι απαντά στα εξής βασικά 

ερωτήµατα: α) διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του το σύστηµα του 

νευρικού ολοκληρωτή µετά από µερική ή πλήρη βλάβη του? β) Αν όχι, είναι  

συµβατά τα αποτελέσµατα µε αυτά που έχουν παρατηρηθεί µετά από βλάβες 

του NIC στη γάτα και στον πίθηκο?  

Ποια είναι η επίπτωση ή οι επιπτώσεις στην κατακόρυφη κίνηση των µατιών 

όταν προκληθεί βλάβη στον NIC? Το πείραµα της µονόπλευρης βλάβης του 

(Helmchen et al, 1998) έδειξε ότι i) Τα µάτια ισορροπούν σε κατακόρυφη θέση 

διαφορετική από τη θέση µηδέν. Πιο συγκεκριµένα, µεταφέρονται σε νέα θέση, 

ετερόπλευρα της βλάβης ii) Μετά το τέλος της σακκαδικής κίνησης 

επιστρέφουν σχεδόν αµέσως (µε χρονική σταθερά 200 ms) στη νέα θέση 

ισορροπίας. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί µετά από βλάβη του MVN-

ΝPH (που ελέγχει τις οριζόντιες κινήσεις των µατιών) είτε πρόκειται για την 

αριστερή ή την δεξιά συνιστώσα του που ελέγχει τις προς τα αριστερά ή δεξιά 

κινήσεις των µατιών (Cannon & Robinson, 1987; Kaneko, 1997).   

Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης της στην ενότητα των Αποτελεσµάτων 

(3.3) έδειξαν ότι τα µάτια µεταφέρονται και ισορροπούν σε νέα θέση 

διαφορετική από τη θέση µηδέν (εικόνα 3.11Α). Πιο συγκεκριµένα, ολική 

βλάβη του DNI, διατηρώντας ακέραιο τον UNI, έχει σαν αποτέλεσµα την 

εκτροπή των µατιών από τη θέση µηδέν, και τη µεταφορά αυτών 24 deg προς 

τα πάνω όπου και ισορροπούν. Αντίστοιχα, ολική βλάβη του UNI, διατηρώντας 

ακέραιο τον DNI, προκαλεί το ίδιο σύµπτωµα, δηλαδή εκτροπή των µατιών σε 

νέα θέση ισορροπίας 32 deg προς τα κάτω. Και στις δυο περιπτώσεις η νέα 

θέση ισορροπίας είναι ετερόπλευρη της συνιστώσας του vNI που έχει υποστεί 

βλάβη και σαν αποτέλεσµα είναι συµβατό µε την i- περίπτωση της 

προηγούµενης παραγράφου. Πως µπορεί να ερµηνευτεί το σύµπτωµα αυτό µε 

τη βοήθεια του µοντέλου? Απουσία εντολής για κίνηση των µατιών, αυτά 

ισορροπούν στη θέση µηδέν µε τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών του 

συστήµατος ([2.15]) που είναι οι βασικές συχνότητες των νευρώνων του vNI 
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και του vMN, yo και zo αντίστοιχα. Με τη βοήθεια της [2.15] και τον πίνακα Α 

της 2.5, ισχύει ότι  

[4.17] ( ) ( )(1) (1)

( )( )(2) (2)

e I

e

UNI DNI
o o o e

DNIUNI
o o o

z y y b

z y y

ξ ξ

η ηΙ

= − +

= − + + eb

=

 

Βλάβη σε µια από τις δυο συνιστώσες του vNI, έστω του DNI, είναι ισοδύναµο 

του , οπότε και αυξάνεται το ποσό της συχνότητας ( z ) που 

δέχεται ο κατακόρυφος νευρώνας που έλκει τα µάτια προς τα πάνω, ενώ 

ταυτόχρονα ελαττώνεται το ποσό της συχνότητας ( z ) που δέχεται ο 

κατακόρυφος νευρώνας που έλκει τα µάτια προς τα κάτω. Με όµοιο τρόπο 

εξηγείται η εκτροπή των µατιών σε θέση ισορροπίας προς τα κάτω αν υποστεί 

βλάβη ο UNI.    

( ) ( ) 0e eUNI DNI
o oy y= (1)

o

(2)
o

Στην ίδια εικόνα 3.11Α άλλωστε µπορούµε να παρατηρήσουµε την αδυναµία 

του συστήµατος να κρατήσει τα µάτια σταθερά στη νέα θέση µετά την 

σακκαδική τους κίνηση. Στο τέλος αυτής, επιστρέφουν στη νέα θέση 

ισορροπίας µε χρονική σταθερά 200 ms η οποία είναι συνάρτηση των 

παραµέτρων ελαστικότητας (gm/deg) και ιξώδους (gm/(deg s-1)) των βολβικών 

ιστών των µατιών (η σταθερά ελαστικότητας είναι σχεδόν πέντε φορές αυτής 

του ιξώδους). Όπως γίνεται φανερό, το σύστηµα έχει απολέσει εξολοκλήρου 

τον µηχανισµό ολοκλήρωσης που πρακτικά σηµαίνει ότι η µονόπλευρη βλάβη 

του vNI προκαλεί αµφοτερόπλευρο σύµπτωµα, αποτέλεσµα το οποίο είναι 

σύµφωνο µε τα αντίστοιχα πειράµατα βλάβης.   

Ένα άλλο επίσης σηµαντικό αποτέλεσµα είναι η επίδραση στην τιµή της 

χρονικής σταθεράς (Τ) του ολοκληρωτή από µερική βλάβη του UNI ή του DNI, 

ή και του οπίσθιου συνδέσµου.  Η τεχνική προσοµοίωσης σχετικά µε το πρώτο 

είναι η εξής: Αφαιρώντας κάποια κύτταρα από τον πληθυσµό του vNI 

µηδενίζουµε το αριθµητικό βάρος των συνδέσεων που αναπτύσσουν µε τον 

υπόλοιπο πληθυσµό.  Μετρώντας την τιµή της χρονικής σταθεράς (Τ) 

προκύπτει ότι είναι 550 ms, δηλαδή δυο τάξεις µεγέθους µικρότερη από την 

κανονική (20 s), αλλά µεγαλύτερη (κατά 350 ms) από τη χρονική σταθερά του 

µηχανισµού των βολβικών ιστών (200 ms). Με βάση την τιµή αυτή της 
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χρονικής σταθεράς (Τ = 550 ms), στο τέλος της σακκαδικής κίνησης τα µάτια 

χάνουν τα 2/3 της µετατόπισής τους σε χρόνο σχεδόν ίσο µε µισό 

δευτερόλεπτο. Προφανώς, το σύστηµα έχει απωλέσει το κύριο χαρακτηριστικό 

του που είναι η σταθεροποίηση των µατιών στο τέλος της σακκαδικής κίνησης, 

αλλά ταυτόχρονα δεν έχει χαθεί τελείως ο µηχανισµός ολοκλήρωσης 

(ισοδύναµα Τ=200ms, η περίπτωση που είδαµε κατά την προσοµοίωση βλάβης 

του UNI ή  του DNI). Τα αντίστοιχα πειράµατα,  

α) ηλεκτρολυτικής βλάβης, οδήγησαν τη σταθερά αυτή σε εύρος από 0.15 έως 

1.74 s µε µέση τιµή 0.77 s (Anderson, 1981; Fukushima et al, 1992)  

β) χηµικής βλάβης, στην τιµή των 380 ms περίπου (380 ms, Le Tailanter, 1991; 

390 ± 140 ms, Fukushima et al, 1995) και  

γ) φαρµακολογικής αδρανοποίησης του NIC, µεταξύ 100 και 400 ms (Crawford 

et al, 1991; Helmchen et al, 1998).  

Το πως µεταφράζεται η µερική βλάβη του vNI σε µερική απώλεια του 

µηχανισµού ολοκλήρωσης είναι ένα φαινόµενο που µπορεί να επεξηγηθεί µέσα 

από την ενότητα της Μεθόδου. Πράγµατι, η αλλοίωση των τιµών του πίνακα C 

των συνδέσεων των νευρώνων του vNI µεταξύ τους διαφοροποιεί την 

αλγεβρική παράσταση D(s)| ([2.29]), οι ρίζες της οποίας οδηγούν στον 

υπολογισµό της χρονικής σταθεράς (Τ) του συστήµατος (βλ. 2.3.2). Το κατά 

πόσο µπορεί να δικαιολογηθεί τέτοια απώλεια µηχανισµού γίνεται ξεκάθαρο αν 

παρατηρήσουµε ότι η απώλεια ενός και µόνο κυττάρου, έστω του j, j ≤ 1 ≤ 72, 

οδηγεί σε µηδενισµό τις τιµές του πίνακα C που βρίσκονται στην j- στήλη και 

j- γραµµή, δηλαδή συνολικά 72 µεταβολές τιµών (αν αναλογιστούµε ότι οι 

άλλες 72 είναι οµόπλευρες συνδέσεις και έχουν από την αρχή µηδενικές τιµές).          

Η µείωση της τιµής της χρονικής σταθεράς Τ είναι επίσης αποτέλεσµα µερικής 

βλάβης των απαγωγών ινών των νευρώνων του µοντέλου του vNI, αποτέλεσµα 

συµβατό µε ηλεκτρολυτική ή χηµική λύση του πυρήνα του οπίσθιου συνδέσµου 

όπου µετρήθηκε και αυτή δυο τάξεις µικρότερη της κανονικής, 350 ± 110 ms 

(Partsalis et al, 1994). Το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης βλάβης του 10% των 

απαγωγών νευρώνων (βλ. 3.3) έδειξε ότι η χρονική σταθερά έχασε δυο τάξεις 

µεγέθους και µετρήθηκε 800 ms, δηλαδή 600 ms πάνω από την τιµή της 
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χρονικής σταθεράς των βολβικών ιστών. Η βλάβη αυτή είναι µικρότερου 

µεγέθους σε σχέση µε τις προηγούµενες, του UNI ή του DNI και της 

καταστροφής κυττάρων, και αυτό δύναται να εκφρασθεί από την χρονική 

σταθερά των 800 ms, µεγαλύτερη από 200 και 550 ms αντίστοιχα.   

Αντίστοιχα πειράµατα που αφορούν δυσλειτουργία του µηχανισµού 

ολοκλήρωσης σε επίπεδο οριζόντιων κινήσεων αφορούν ηλεκτρολυτική λύση 

στη µεσαία γραµµή, µόλις πίσω από τους απαγωγούς νευρώνες (Katz et al, 

1991; Cheron et al, 1986). Το συµπέρασµα που προκύπτει ενισχύει την άποψη 

της συνύπαρξης και σύνδεσης επίσης των δυο συνιστωσών του vΝΙ, της 

προτιµώµενης και της µη προτιµώµενης κατεύθυνσης, σε επίπεδο τόσο 

οριζοντίων όσο και κατακόρυφων κινήσεων των µατιών. Ειδικά η 

προσοµοίωση βλάβης του πυρήνα του οπίσθιου συνδέσµου δείχνει όχι µόνο την 

αποσύνδεση των δυο δοµών, αυτή του vNI µε αυτή των vMN, αλλά και τη 

δυσλειτουργία του µηχανισµού ολοκλήρωσης. 

Κάνοντας λόγο για τον µηχανισµό ολοκλήρωσης στο οριζόντιο επίπεδο 

κίνησης των µατιών, αναφερόµαστε στο σύµπλεγµα πυρήνων του MVN-NHP. 

Το σύµπλεγµα των πυρήνων αυτών αποδείχθηκε ότι έχει συµµετοχή στο 

σύστηµα που ελέγχει την ολοκλήρωση στο κατακόρυφο επίπεδο κίνησης των 

µατιών µετά από αποτελέσµατα της οµάδας της Lopez-Barneo το 1982 (Lopez-

Barneo et al, 1982) και της οµάδας του Robinson το 1987 (Cannon & 

Robinson, 1987). Ειδικότερα, η δεύτερη οµάδα έδειξε µε πειράµατα λύσης 

αµφίπλευρα του NHP πιθήκου ότι µετά από οριζόντιες σακκαδικές κινήσεις τα 

µάτια επέστρεφαν στην αρχική θέση  τους µε τη χρονική σταθερά των 200 ms. 

Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσµατα που πιστοποιούν τη συµµετοχή του 

πυρήνα αυτού στην ολοκλήρωση των σακκαδικών κινήσεων µατιών στο 

οριζόντιο επίπεδο. Για να µελετήσουν την επίδραση του πυρήνα αυτού στο 

κατακόρυφο επίπεδο κίνησης των µατιών, µέτρησαν την χρονική σταθερά µε 

την οποία επιστρέφουν τα µάτια στην αρχική τους θέση µετά το τέλος της 

σακκαδικής κίνησης. Η τιµή αυτής, 2.5 s, είναι µια τάξη µεγέθους από αυτήν 

των 20 s. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη συµµετοχή του πυρήνα αυτού στις 

κατακόρυφες κινήσεις, σε βαθµό όµως σαφέστατα µικρότερο από ότι στις 

 42



οριζόντιες καθώς η τιµή των 2.5 s είναι µια τάξη µεγέθους παραπάνω από 

αυτήν των 200 ms.  

Γίνεται έτσι προφανής η σύνδεση των πυρήνων του NHP και του NIC η οποία 

προκύπτει και από νευροφυσιολογική µελέτη της οµάδας του Delgado-Garcia 

to 1989 (Delgado-Garcia et al, 1989). Αντίστροφα, πειράµατα λύσης του NIC 

που έγιναν από τον Szentagothai το 1943 έδειξαν ότι σε αντίθεση µε τις 

κατακόρυφες κινήσεις των µατιών, οι οριζόντιες ήταν κανονικές. 

Για την προσοµοίωση των αποτελεσµάτων αυτών απαραίτητη είναι η 

κατασκευή του αντίστοιχου µοντέλου του hNI, και κατόπιν η σύνδεση αυτού 

µε τον vNI. Για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να οδηγηθούµε σε µια πιο 

ρεαλιστική αναπαράσταση του µοντέλου του hNI (σε σχέση µε τα µοντέλα 

προσοµοίωσης του NI που έχουν διατυπωθεί έως τώρα) γίνεται συζήτηση 

παρακάτω στην 4.5.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα προς συζήτηση αφορά την ποικιλία στις τιµές των 

χρονικών σταθερών σε επίπεδο εκφόρτισης των νευρώνων του vNI µετά από 

µερική βλάβη αυτού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της οµάδας του Crawford 

(Crawford & Vilis, 1993) µετά από βλάβη του NIC πιθήκου, διαφορετικοί 

νευρώνες του οποίου εµφανίζουν διαφορετική χρονική σταθερά, όπως 

πολλαπλή είναι, ως αποτέλεσµα, και η χρονική σταθερά της ολίσθησης των 

µατιών. Ποιος είναι ο λόγος αυτός που οδηγεί τους νευρώνες του µοντέλου που 

παρουσιάσαµε να έχουν την ίδια χρονική σταθερά εκφόρτισης, και πως µπορεί 

το µοντέλο να οδηγήσει στην προσοµοίωση του αποτελέσµατος της οµάδας του 

Crawford τεκµηριώνεται στο τελευταίο κοµµάτι της ενότητας της Επεξήγησης 

στο οποίο γίνεται συζήτηση των προηγούµενων µοντέλων προσοµοίωσης του 

νευρικού ολοκληρωτή  (βλ. 4.5).      

Ο µηχανισµός ολοκλήρωσης όµως δεν είναι το µοναδικό χαρακτηριστικό 

λειτουργίας του µοντέλου του vNI.  Όπως έχει ήδη διατυπωθεί στην Εισαγωγή 

της Επεξήγησης, σήµα ανάλογο της εισόδου (το οποίο κωδικοποιεί την 

ταχύτητα των µατιών) µεταφέρεται στην έξοδο του συστήµατος. Με τη βοήθεια 

αυτού, οι νευρώνες του vMN αναπτύσσουν τα κατάλληλα ποσά δύναµης στους 

κατακόρυφους οφθαλµικούς µύες ώστε αυτοί να υπερνικούν το φαινόµενο 
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αδράνειας (αποτέλεσµα εσωτερικών ιδιοτήτων που σχετίζονται µε την 

ελαστικότητα και το ιξώδες των βολβικών ιστών). Το αποτέλεσµα είναι να 

οδηγούνται τα µάτια κατά τη διάρκεια της σακκαδικής κίνησης στη σωστή 

θέση και κατόπιν αυτού να παραµένουν σε αυτή.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αναµένεται ότι η βλάβη του µοντέλου του vNI θα 

έχει επιπτώσεις επίσης σε επίπεδο σακκαδικών κινήσεων µε αποτέλεσµα το 

φαινόµενο της υποµετρίας σακκαδικών κινήσεων. Αυτό εξηγείται ως εξής: Η 

σακκαδική µετατόπιση των µατιών πάνω στο στόχο είναι αποτέλεσµα της 

ανάπτυξης του κατάλληλου ποσού δύναµης από τους µύες των µατιών, και 

σηµαίνει µεταφέρεται η κατάλληλη πληροφορία φασικής συχνότητας σε αυτούς 

από τους κατακόρυφους οφθαλµοκινητικούς νευρώνες.  Στους νευρώνες αυτούς 

αθροίζεται η φασική συχνότητα των νευρώνων του NIC και της riMLF. Η 

βλάβη στον NIC έχει ως αποτέλεσµα την τροφοδότηση των κατακόρυφων 

οφθαλµοκινητικών νευρώνων µε µικρότερο ποσό φασικής συχνότητας έναντι 

του αναµενόµενου. Ετσι, στην περίπτωση της βλάβης του DNI σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της 3.3 (εικόνα 3.11Α) τα µάτια εκτελούν σακκαδικές κινήσεις -

9.4, -5.4, 6.8 και 13.2 deg έναντι –17, -9, 9 και 17 deg αντίστοιχα. Πρόκειται 

δηλαδή για 55%, 60%, 76% και 78% αντίστοιχα προσέγγιση του στόχου η 

οποία όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε  είναι µεγαλύτερη για τις προς τα 

κάτω κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις, λόγω της βλάβης του DNI. Παρόµοια 

βλάβη στον UNI µεταφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό απώλειας στις προς τα 

πάνω κατακόρυφες σακκαδικές κινήσεις αντίστοιχα. Η µικρότερη (και βέβαια 

µεικτή) βλάβη του 10% των ινών που συγκροτούν τον οπίσθιο σύνδεσµο 

εµφάνισε κατά πολύ µικρότερη απώλεια των σακκαδικών κινήσεων των µατιών 

πάνω στο στόχο. Συγκεκριµένα για τις σακκαδικές -17, -9, 9, και 17 deg η 

απώλεια είναι 3%, 6%, 4% και 5% αντίστοιχα (εικόνα 4.11B). Tα αντίστοιχα 

πειράµατα βλάβης στο NIC (Fukushima, 1991; Helmchen et al, 1998) είναι 

συµβατά µε τα παραπάνω αποτελέσµατα.  

Πέρα της συµβατότητας των αποτελεσµάτων µετά από προσοµοίωση βλάβης µε 

τα αντίστοιχα πειραµατικά, που αποτελεί µια ακόµη ένδειξη της σωστής 

κατεύθυνσης του µοντέλου να αναπαραγάγει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του NIC, προκύπτει το ερώτηµα αν ο NIC ελέγχει την ολοκλήρωση και άλλων 
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συζυγών κινήσεων των µατιών (αιθουσαίο οφθαλµοκινητικό και 

οπτικοκινητικό αντανακλαστικό, αργή παρακολούθηση στόχου) εκτός των 

σακκαδικών. Συνολικά, τρεις είναι οι δυνατές περιπτώσεις για τις οποίες µια 

από αυτές θα µπορούσε να ισχύει:  

α) Ο NIC δεν εµπλέκεται στο µηχανισµό ολοκλήρωσης των συζυγών κινήσεων 

άλλων κατηγοριών. 

β) Ο ΝΙC είναι ο ολοκληρωτής των σακκαδικών κινήσεων και συµµετέχει κατά 

ένα ποσοστό στο µηχανισµό ολοκλήρωσης και συζυγών κινήσεων άλλων 

κατηγοριών. 

γ) β) Ο NIC είναι κοινός ολοκληρωτής για κάθε κατηγορία συζυγών κινήσεων.  

Ξεκινώντας από την πρώτη εκδοχή (α), υπάρχουν πειραµατικές ενδείξεις που 

επιβεβαιώνουν το αντίθετο, δηλαδή τη δεύτερη (β) ή τρίτη (γ) εκδοχή. Βλάβη 

του NIC στη γάτα (Anderson, 1981) έχει σαν αποτέλεσµα το σήµα της 

κατακόρυφης θέσης των µατιών να εµφανίζει φάση καθυστέρησης µόλις π/18 

(έναντι π/2 όταν ο NIC δεν έχει υποστεί βλάβη) σε σχέση µε το σήµα της 

ταχύτητας αυτών (βλ. 4.3.1) σε πείραµα κατακόρυφου αιθουσαίου 

αντανακλαστικού (µε συχνότητα περιστροφής του κεφαλιού 0.1 Hz). Ο δε 

συντελεστής κέρδους που αναπαρίσταται από το κλάσµα V
H

&

&
 είναι µεταξύ –1 

και 0. Το ίδιο κλάσµα στην περίπτωση του NIC όταν δεν έχει υποστεί βλάβη 

είναι –1, όπου το αρνητικό πρόσηµο οφείλεται στο ότι τα διανύσµατα 

ταχύτητας των µατιών (V ) και του κεφαλιού ( H ) έχουν αντίθετη φορά  

(Lorente de No, 1933; Fernandez & Goldberg, 1971b). ∆υσλειτουργία του ίδιου 

µηχανισµού έχει παρατηρηθεί επίσης στον άνθρωπο µετά από βλάβη του NIC 

(Ranalli et al, 1988). 

& &

Αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέµα να µελετηθεί σε επίπεδο προσοµοίωσης η 

συµπεριφορά του vNI σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες συζυγών κινήσεων 

ξεκινώντας από το κατακόρυφο αιθουσαίο οφθαλµοκινητικό αντανακλαστικό. 

Πρόκειται για µια έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσµατα 

της οποίας µπορούν να δώσουν απάντηση στα εξής ερωτήµατα I) είναι σε θέση 

η αρχιτεκτονική του vNI να ολοκληρώνει το σήµα εισόδου (από τους 
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αιθουσαίους  πυρήνες) ? ΙΙ) αν ναι, τότε σε τι θα εξυπηρετούσε η ύπαρξη δυο 

ίδια δοµηµένων πληθυσµών πιθανώς συνδεδεµένων µεταξύ τους (ώστε να 

αποκλείσουµε την (α) εκδοχή παραπάνω)? Πιθανή άρνηση της περίπτωσης ΙΙ 

εκτρέπει την έρευνα στην κατασκευή µοντέλου το οποίο θα απαντά απλά στο 

ερώτηµα του πως µπορούµε να κατασκευάσουµε το νευρικό ολοκληρωτή για 

αιθουσαίες κινήσεις των µατιών.     

Γεγονός πάντως είναι ότι (µε εξαίρεση το πείραµα της οµάδας του Pastor 

(Pastor et al, 1994) σε χρυσόψαρο σύµφωνα µε το οποίο βλάβη του πυρήνα ΙΙ 

(περιέχει κύτταρα τα οποία εκφορτίζουν ανάλογα µε την ταχύτητα οριζόντιας 

ηµιτονοειδούς περιστροφής του κεφαλιού) προκαλεί δυσλειτουργία µεγάλου 

βαθµού του αιθουσαίου οφθαλµοκινητικού αντανακλαστικού χωρίς όµως 

επιπτώσεις στο µηχανισµό ολοκλήρωσης του σήµατος ταχύτητας σε σήµα 

θέσης) και τα πειράµατα βλάβης επίσης στον MVN-NHP σε γάτα και πίθηκο 

(για ανακεφαλαίωση βλ. Moschovakis, 1997) συγκλίνουν στην ύπαρξη ενός 

κέντρου ολοκλήρωσης της ταχύτητας των συζυγών κινήσεων των µατιών.   

  

4.4. Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του µοντέλου του vNI. 

4.4.1. ∆ραστηριότητα νευρώνων του vNI απουσία εντολής 

σακκαδικής κίνησης των µατιών. 

Απουσία εντολής εκτέλεσης σακκαδικής κίνησης των µατιών στο κατακόρυφο 

επίπεδο, οι νευρώνες του vNI εκφορτίζουν µε σταθερή συχνότητα η οποία 

αντιστοιχεί στη θέση µηδέν των µατιών. Το εύρος αυτής είναι σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα (βλ. 4.1.5) από 22 έως 164 spikes/s. Η µέση τιµή είναι 97 και η 

τυπική απόκλιση 29 spikes/s (συντελεστής µεταβλητότητας 30%). Τα 

αποτελέσµατα αυτά δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα φυσιολογικής 

καταγραφής στον πίθηκο (Dalezios et al, 1998) που προσδιορίζουν µέση τιµή 

και τυπική απόκλιση 95 και 30 spikes/s. Άλλη φυσιολογική καταγραφή (King 

et al, 1981) επίσης στον πίθηκο εµφανίζει τη µέση συχνότητα εκφόρτισης σε 

τιµή 79 spikes/s. Αντίστοιχα στη γάτα η µέση συχνότητα εκφόρτισης είναι 75 

spikes/s (Fukushima et al, 1990) µε εύρος από 35 έως 133 spikes/s.    
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Η διαφορά στη µέση τιµή µεταξύ των παραπάνω φυσιολογικών µετρήσεων 

οφείλεται στο διαφορετικό είδος ζώου που χρησιµοποιήθηκε. Τα δυο πρώτα, 

αναφέρονται σε διαφορετικό είδος πιθήκου, σκίουρουl και rhesus αντίστοιχα 

και το τρίτο είναι σε γάτα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι το µοντέλο 

είναι σε θέση να αναπαραγάγει όλες τις παραπάνω τιµές. Η βεβαιότητα αυτή 

προέρχεται µετά από την παραµετρική ανάλυση της Μεθόδου (βλ. 2.4), που 

έδειξε ότι κρατώντας την ίδια συνδεσµολογία µεταξύ των νευρώνων του vNI, 

µπορούµε µεταβάλλοντας τη σταθερή συχνότητα των εξωτερικών πηγών να 

επιτύχουµε την επιθυµητή µέση τιµή στους νευρώνες του vNI. Βάση της 

γραµµικής σχέσης (εικόνα 3.11) που συνδέει τα µεγέθη αυτά, ελαττώνοντας 

την µέση τιµή της συχνότητας εκφόρτισης των εξωτερικών πηγών κατά 70 

spikes/s, επιτυγχάνουµε τα αποτελέσµατα καταγραφής στον rhesus πίθηκο και 

στη γάτα.  

Η  παραπάνω ανάλυση επίσης προβλέπει την ύπαρξη της ίδιας νευρωνικής 

βάσης στο NIC των παραπάνω θηλαστικών. Η διαφορά στη µέση τιµή των 

νευρώνων του στη θέση µηδέν των µατιών είναι αποτέλεσµα της διαφοράς της 

µέσης συχνότητας εκφόρτισης των εξωτερικών πηγών σε διαφορετικά ζώα, 

κάτι το οποίο δεν αποκλείεται. 

 

 

4.4.2 Φυσιολογικά χαρακτηριστικά των νευρώνων του vNI 

µετά από ενεργοποίηση αυτών από τους MLB νευρώνες. 

4.4.2.1.∆ραστηριότητα. 

Σύµφωνα µε τα διαφορετικά µοτίβα δραστηριότητας όπως αυτά συνοψίζονται 

µε µορφή δυαδικού δένδρου στην ενότητα των Αποτελεσµάτων, η συντριπτική 

πλειοψηφία των νευρώνων του vNI εµφανίζει φασικο-τονική δραστηριότητα 

(ΒΤΝΙ) καθώς πρόκειται για το 96% του συνολικού πληθυσµού. Η πλειοψηφία 

αυτή έχει καταγραφεί και στα δυο θηλαστικά, 88% στην γάτα (Fukushima et al, 

1990a) και  85% στον πίθηκο (Dalezios et al, 1998). Σύµφωνα µε την ανάλυση 

 47



αποτελεσµάτων (βλ. 4.2.1), οι υπόλοιποι νευρώνες που δεν εµφανίζουν φασική 

δραστηριότητα (ΤΝΙ) δεν δέχονται απευθείας είσοδο από τους νευρώνες του 

MLB αλλά έµµεση από τους υπόλοιπους νευρώνες του vNI µέσω παράπλευρων 

κλάδων. Στο θέµα αυτό είχε αναφερθεί αρκετά νωρίτερα η οµάδα του Robinson 

(Tomlinson & Robinson, 1984) που µελετώντας τις κατακόρυφες κινήσεις των 

µατιών κατέγραψαν στην περιοχή των άνω-έσω αιθουσαίων νευρώνων και του 

δικτυωτού σχηµατισµού έξι διαφορετικά είδη κυτταρικής δραστηριότητας, 

µεταξύ αυτών και δραστηριότητα που σχετίζεται µόνο µε την κατακόρυφη θέση 

των µατιών. Απέδωσαν την ποικιλία αυτή σε διαφοροποίηση της εισόδου από 

περιοχή σε περιοχή και επίσης σε έµµεση προβολή αυτής, δηλαδή υπάρχουν 

νευρώνες οι οποίοι δεν δέχονται την είσοδο άµεσα αλλά έµµεσα λόγω της 

ύπαρξης παράπλευρων κλάδων που αναπτύσσουν µε άλλους νευρώνες. Σε 

αντίστοιχη µελέτη στον NPH βρέθηκε επίσης πλειοψηφία φασικο-τονικών 

κυττάρων (81%, Lopez-Barneo et al, 1982) και διατυπώθηκε η άποψη ότι οι 

νευρώνες που εµφανίζουν περισσότερη φασική δραστηριότητα είναι αυτοί που 

βρίσκονται πιο κοντά στην πηγή της εισόδου, ενώ οι πιο αποµακρυσµένοι είναι 

αυτοί που εµφανίζουν την µικρότερη έως και καθόλου καθότι δεν δέχονται 

απευθείας είσοδο. 

  Οι νευρώνες της κατηγορίας ΒΤΝΙ χωρίζονται επίσης στην υποκατηγορία 

inBTNI και outBTNI που αναλύονται στα αποτελέσµατα. Η πρώτη 

πλειοψηφική υποκατηγορία µε (89%) νευρώνες έχει παρατηρηθεί σε όλες τις 

φυσιολογικές µελέτες που αφορούν την περιοχή του NIC. Οι νευρώνες της 

δεύτερης υποκατηγορίας επιβεβαιώνονται από την καταγραφή τους σε 

διαφορετικά είδη θηλαστικών, γάτα (Fukushima et al, 1995) και πίθηκο 

(Kaneko & Fukushima, 1998; Dalezios et al, 1998) στο NIC, στην οµάδα Y 

νευρώνων στον πίθηκο (Tomlinson & Robinson, 1984) και στους έσω 

αιθουσαίους νευρώνες (Scudder & Fuchs, 1992) επίσης πιθήκου. Επιπλέον, οι 

µελέτες αυτές κάνουν λόγο για λίγους διάσπαρτους νευρώνες σε σχέση µε 

αυτούς της πρώτης υποκατηγορίας. Για την ύπαρξη των νευρώνων αυτών κάνει 

λόγο και η οµάδα του Robinson (Arnold & Robinson, 1991) σαν αποτέλεσµα 

της προσοµοίωσης οριζόντιων σακκαδικών κινήσεων.  
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Ο ρόλος τους παραµένει αδιευκρίνιστος, η δε ύπαρξη αυτών σε επίπεδο 

προσοµοίωσης οφείλεται, σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

(4.2.1) στη στοχαστικότητα του µοντέλου, καθώς στην περίπτωση ισοβαρών 

συνδέσεων (σε απόλυτη τιµή) των νευρώνων του vNI µεταξύ τους, δεν 

εµφανίζεται η δραστηριότητα αυτή. Εκτεταµένη ανάλυση έδειξε ότι ανήκουν 

στην κατηγορία των νευρώνων αυτών που δεν δέχονται απευθείας είσοδο από 

τους νευρώνες MLB και αναπτύσσουν µικρή φασική δραστηριότητα. Ο 

συντελεστής ευαισθησίας ταχύτητας είναι µικρός σε σχέση µε τη µέση τιµή του 

συνολικού πληθυσµού, σε αντίθεση µε τον συντελεστή ευαισθησίας θέσεως ο 

οποίος εµφανίζεται κοντά στην µέση τιµή του αντίστοιχου του συνολικού 

πληθυσµού.            

Εύλογα, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η εµφάνιση των τριών αυτών 

οµάδων που αναλύσαµε παραπάνω απαιτεί τη σύνθεση του πληθυσµού 

νευρώνων του vNI από αντίστοιχα τρεις δοµές, οπότε γίνεται λόγος για 

περισσοτέρων του ενός κρυµµένων επίπεδων επεξεργασίας που επεξεργάζονται 

και προωθούν σειριακά την αρχική πληροφορία (σήµα εισόδου). Αντίθετα, ο 

πίνακας C των συνδέσεων περιέχει αµφίδροµες συνδέσεις µεταξύ των οµάδων 

αυτών, όπως επίσης και σύνδεση όλων των οµάδων µε την έξοδο και προβλέπει 

έτσι την ύπαρξη ενός πληθυσµού ο οποίος εµφανίζει ποικίλη δραστηριότητα 

αντί περισσοτέρων µε καταµερισµό αυτής.   

H ύπαρξη επιπλέον βηµάτων επεξεργασίας για την προσοµοίωση µιας 

διαφορετικής κατηγορίας νευρώνων σε επίπεδο δραστηριότητας δεν 

αποκλείεται. Είναι αυτή των µονο-κατευθυνόµενων νευρώνων του NIC οι 

οποίοι διαµορφώνουν τη δραστηριότητά τους µόνο σε µία από τις δυο 

συνιστώσες της κατακόρυφης κίνησης των µατιών, και έχουν εντοπιστεί στη 

γάτα  (Fukushima et al, 1990) και στον πίθηκο (Dalezios et al, 1998). Η 

κατηγορία αυτή έχει εντοπιστεί επίσης στους αιθουσαίους νευρώνες του 

πιθήκου (Chubb et al, 1984) και της γάτας (Iwamoto et al, 1990) και στον NPH 

του πιθήκου (McFarland & Fuchs, 1992). Μια τέτοια δραστηριότητα θα 

µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα της δραστηριότητας νευρώνων οι οποίοι 

δέχονται είσοδο από νευρώνες µε διαφορετική προτιµώµενη κατεύθυνση οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από αντίθετες θέσεις στρατολόγησης (εικόνα 4.3) 
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4.4.2.2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά της συχνότητας εκφόρτισης των νευρώνων 

του vNI. 

Οι νευρώνες του vNI εκφορτίζουν µε τρόπο ώστε να µεταφέρουν πληροφορία η 

οποία σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά της κατακόρυφης σακκαδικής κίνησης 

των µατιών. Η φασική συνιστώσα της συχνότητας εκφόρτισης κωδικοποιεί τη 

µέγιστη σακκαδική ταχύτητα και η τονική συνιστώσα τη θέση αυτών. Η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των φυσικών µεγεθών ταχύτητας και θέσης µε τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά της συχνότητας εκφόρτισης εκφράζεται µέσω των 

συντελεστών ευαισθησίας ταχύτητας και θέσης, G(Fm/Vm) και kv. Οι τιµές αυτές, 

3.7 ± 0.9 (spikes/s)/deg και 0.6 ± 0.5 (spikes/s)/(deg/s) είναι πολύ κοντά στα 

αποτελέσµατα της φυσιολογικής καταγραφής στον πίθηκο σκίουρο (Dalezios et 

al, 1998), 3.4 ± 1.5 (spikes/s)/deg και 0.5 ± 0.4 (spikes/s)/(deg/s) αντίστοιχα. 

Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στη γάτα (Fukushima et al, 1990) και στον 

πίθηκο rhesus (King et al, 1981) εµφανίζουν τιµές των συντελεστή ευαισθησία 

θέσης 3.9 ± 1.2 και µέση τιµή 2.6 (spikes/s)/deg (εύρος 0.6 έως 9) αντίστοιχα 

ενώ σε σύγκριση µε τον 
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Εικόνα 4.3. Σχηµατική αναπαράσταση σύνδεσης µεταξύ δυο νευρώνων του 

vNI αντίθετης προτιµώµενης κατεύθυνσης (Α, Β) που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν ένα µονο-κατευθυνόµενο νευρώνα (C). Α) νευρώνας προς τα κάτω 

προτιµώµενης κατεύθυνσης µε ουδό διέγερσης κοντά στην θέση µηδέν των 

µατιών. B), νευρώνας προς τα πάνω προτιµώµενης κατεύθυνσης µε τον ουδό 

διέγερσης αρκετά µακριά από την θέση µηδέν των µατιών. C) ο µονο-

κατευθυνόµενος νευρώνας διαµορφώνει τη δραστηριότητά του για 

κατακόρυφες κινήσεις µόνο προς τα πάνω.          

 

συντελεστή ευαισθησία ταχύτητας η (µέση) τιµή 0.44 (spikes/s)/(deg/s) στον 

πίθηκο rhesus είναι πολύ κοντά στα δικά µας αποτελέσµατα. 

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των νευρώνων 

του vNI και η σύγκριση µε αυτά των φυσιολογικών καταγραφών αποτελεί ένα 

ακόµη στοιχείο ρεαλιστικότητας του µοντέλου σε συνδυασµό βέβαια και µε 

την προηγούµενη ανάλυση που αφορά ανατοµία συνδέσεων, λειτουργικότητα 

και µάθηση και συνολικά αναδεικνύουν το µοντέλο αυτό περισσότερο 

ρεαλιστικό σε σχέση µε αυτά που έχουν προηγηθεί και για τα οποία γίνεται 

λόγος παρακάτω.      
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Θα λέγαµε ότι στο επίπεδο της φυσιολογίας του µοντέλου του vNI η 

παρουσίαση των επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών δίδεται µέσα από από την 

εικόνα 4.7 στα αποτελέσµατα. Οι τρεις βασικοί κυτταρικοί πληθυσµοί που 

απαρτίζουν τον vNI, inBTΝΙ, outBTΝΙ και ΤΝΙ, κατανέµονται στα 4 

τεταρτηµόρια του καρτεσιανού επιπέδου µε τετµηµένη και τεταγµένη τον 

συντελεστή θέσης και ταχύτητας αντίστοιχα. Στο πρώτο και τρίτο η οµάδα 

inBTNI µε προς τα πάνω και κάτω αντίστοιχα προτιµώµενη κατεύθυνση, στο 

δεύτερο και τέταρτο η οµάδα outBTNI (διακρίνονται επίσης οι χαµηλές τιµές 

του συντελεστή ευαισθησίας ταχύτητας των µατιών), και πάνω στον άξονα του 

συντελεστή θέσης η οµάδα TNI (µε µηδενικό συντελεστή ταχύτητας).  
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4.5. Προηγούµενα µοντέλα νευρικού ολοκληρωτή. 

Με την κατασκευή του πρώτου µοντέλου του ΝΙ ασχολήθηκαν ο Keller µε την 

οµάδα του (Kamath & Keller, 1978). Το µοντέλο αυτό στο εξής θα αναφέρεται 

ως ΚΚ78.   

Το ΚΚ78 είναι νευρωνικό δίκτυο µε αρχιτεκτονική 3ης γενιάς. Αποτελείται από 

διεγερτικούς νευρώνες που συνδέονται µεταξύ τους µε οµόπλευρες και 

ετερόπλευρες συνδέσεις ίδιου αριθµητικού βάρους. Επιπλέον, κάθε νευρώνας 

επιστρέφει άµεσα την πληροφορία στον εαυτό του µέσω αυτοσύναψης η οποία 

έχει αριθµητικό βάρος ίδιο µε εκείνο των υπολοίπων συνδέσεων. Ως εκ τούτου, 

η εξίσωση που περιγράφει την συχνότητα εκφόρτισης (για κάθε νευρώνα) 

διαφέρει από αυτήν που περιγράψαµε στην Μέθοδο ([2.2]) και έχει ως εξής: 

[4.18]                 τ y΄(t) + y(t) = K y(t) + i(t) 

όπου i(t) είναι το άθροισµα των εισόδων του ([2.1]) προερχόµενο από 

εξωτερικές πηγές και τη δραστηριότητα των υπολοίπων νευρώνων, και K > 0 

είναι το αριθµητικό βάρος της σύνδεσης µε τον εαυτό του (και τους υπόλοιπους 

νευρώνες). 

Η αυτοσύναψη του νευρώνα µε τον εαυτό του του δίνει τη δυνατότητα να 

ολοκληρώνει την είσοδο χωρίς τη συνέργεια παράπλευρων κλάδων. Πράγµατι, 

ο µετασχηµατισµός Laplace της εξίσωσης [4.18] οδηγεί στη συνάρτηση 

µεταφοράς:  

( ) 1( )
( ) 1

Y sH s
I s sτ

= =
K+ −

 [4.19] 

σύµφωνα µε την οποία αν το αριθµητικό βάρος K είναι 0.99975, πρόκειται για 

µηχανισµό ολοκλήρωσης µε χρονική σταθερά Τ = 20 s (αν τ = 5 ms). Το 

γεγονός ότι ένας µόνο νευρώνας δεν µπορεί να αναπαραγάγει από µόνος του τις 

ιδιότητες όλου του πληθυσµού, οδηγεί στην συνεργασία τέτοιων νευρώνων για 

τη σύνθεση του πληθυσµού. Αν n είναι ο συνολικός αριθµός νευρώνων, τότε 

αυτή η χρονική σταθερά επιτυγχάνεται αρκεί η σταθερά K των συνδέσεων να 
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είναι ίση µε 0.99975/n. Τα θετικό που εξάγεται από το µοντέλο ΚΚ78 είναι η 

ιδέα της συνεργασίας των παράπλευρων κλάδων για την ανάδειξη της χρονικής 

σταθεράς κατά πολλαπλές τάξεις παραπάνω σε σχέση µε την µεµβρανική (τ).  

Παρόλα αυτά, το µοντέλο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

προσοµοίωση της λειτουργίας του ΝΙ, δεδοµένου ότι η σύνθεσή του µόνο από 

διεγερτικούς νευρώνες έρχεται σε αντιπαράθεση µε τα ανατοµικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών τόσο του NIC όσο και του συµπλέγµατος MVN-

NPH όπου έχουν εντοπιστεί και ανασταλτικοί νευρώνες. Από λειτουργική 

άποψη, το δίκτυο αυτό ολοκληρώνει όχι µόνο τη διαµορφωµένη συνιστώσα 

εισόδου αλλά και τη σταθερή συχνότητα αυτής. Επίσης η χρήση µόνο µιας 

µεταβλητής-αριθµητικού βάρους των νευρωνικών συνδέσεων δεν οδηγεί σε 

ποικιλία τη φυσιολογία του πληθυσµού. Τέλος, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο ως 

προς τη µεταβλητή Κ. Σύµφωνα µε όρους της αριθµητικής ανάλυσης, ο βαθµός 

ευαισθησίας ενός συστήµατος (Vandergraft, 1978), έστω µονοπαραµετρικού, 

καθορίζεται από το κλάσµα 
( )

( )

Re
Re

s

p R= , όπου ( )Re s n

o

S S
S

o−
= φανερώνει τη 

σχετική απόκλιση της λύσης Sn από την πραγµατική So, όταν µια παράµετρος 

του συστήµατος µεταβληθεί σε Pn από Po, οπότε και έχει σχετική απόκλιση 

( )Re s n

o

P P
P
−

= o  (η παράµετρος Po συνδέται µε τη λύση So, και η παράµετρος Pn 

µε τη λύση Sn). Ενας ιδανικός δείκτης ώστε ένα σύστηµα να θεωρείται µη 

ευαίσθητο, έχει τιµή µικρότερης της µονάδας. Η µελέτη ευαισθησίας του 

µοντέλου ΚΚ78, στο οποίο η συνάρτηση µεταφοράς ενός νευρώνα είναι 

µηχανικό σύστηµα πρώτου βαθµού µε χρονική σταθερά 
1

T
nK

τ
=

−
, έδειξε ότι 

ελάχιστη απόκλιση κατά 4% της σταθεράς Κ από την τιµή 0.99975
n

 για την 

οποία Τ = 20 s, (η χρονική σταθερά της τέλειας ολοκλήρωσης) συνοδεύεται µε 

απόκλιση της χρονικής σταθεράς κατά 99%, δηλαδή R = 24.75. 

Στην ιδέα των παράπλευρων συνδέσεων που επηρεάζουν τα στατικά και 

δυναµικά χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων βασίστηκε ο Cannon και οι 

συνεργάτες του (Cannon et al, 1983; Cannon & Robinson, 1985) µε την 

ανάπτυξη δυο µοντέλων το 1983 (CRS83) και το 1985 (CR85), και η Galiana 
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(Galiana & Outerbridge, 1984) για την προσοµοίωση της λειτουργίας του 

οριζόντιου νευρικού ολοκληρωτή (hNI).  

Το πρώτο πληθυσµιακό µοντέλο (CRS83) αποτελούµενο από ανασταλτικούς 

οµογενείς νευρώνες µε οµόπλευρες και ετερόπλευρες συνδέσεις µεταξύ τους 

(χωρίς όµως αυτοσυνάψεις όπως στο ΚΚ78) είναι περισσότερο ρεαλιστικό σε 

σχέση µε το ΚΚ78 διότι δεν βασίζεται σε ένα αριθµητικό βάρος συνδέσεων και 

επιτυγχάνει έτσι µεγαλύτερη ποικιλία στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού. Επιπλέον, δεν ολοκληρώνει τη σταθερή συνιστώσα της εισόδου 

αλλά µόνο τη διαµόρφωση αυτής. Παρόλα αυτά, η αρχιτεκτονική των 

συνδέσεων που βασίζεται στον περιορισµό της σύνθεσης µόνο από 

ανασταλτικούς νευρώνες έρχεται σε σύγκρουση µε την γνωστή ανατοµία των 

συνδέσεων στο σύµπλεγµα του MVN-ΝPH. Πιο συγκεκριµένα, απουσιάζουν 

διαπιστωµένες διεγερτικές οµόπλευρες συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων του 

NPH και από τους νευρώνες του NPH στους οµόπλευρους κινητικούς νευρώνες 

(McCRea & Baker, 1985). Σχετικά µε το λειτουργικό χαρακτήρα του, 

εµφανίζει απόκλιση από αυτή του hNI διότι µεταφέρει στην έξοδο πληροφορία 

σχετική µόνο µε τη θέση του µατιού οπότε και δεν είναι σε θέση να 

αναπαραγάγει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του hNI. 

Στο εξελιγµένο µοντέλο τους (CR85) προσέθεσαν διεγερτικούς νευρώνες και η 

νέα αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει τη βελτίωση του λειτουργικού χαρακτήρα 

του µοντέλου διότι επιτυγχάνεται έτσι η εµφάνιση της πληροφορίας της 

ταχύτητας των µατιών στην έξοδο του πληθυσµού αυτού. Η συνύπαρξη 

διεγερτικών και ανασταλτικών νευρώνων στη σύνθεση του πληθυσµού διατηρεί 

τις αρχικές λειτουργικές ιδιότητες του CRS83. H χρήση της ανασταλτικής 

συνιστώσας επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης της εισόδου και όχι 

τη σταθερή συνιστώσα αυτής. Επιπλέον στο CR85 εµφανίζεται φασικο-τονική 

δραστηριότητα στους νευρώνες του πληθυσµού. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται 

τόσο οµόπλευρες διεγερτικές συνδέσεις όσο και οµόπλευρες ανασταλτικές 

επιπλέον των διαπιστωµένων ετερόπλευρων. Η καλύτερη λειτουργική 

προσέγγιση γίνεται εις βάρος της αρχιτεκτονικής των συνδέσεων. Είναι 

δεδοµένο ότι ένα τέτοιο δίκτυο απέχει από την ανατοµία των συνδέσεων του 
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NIC, και επιπλέον δεν µπορεί να αναπαραγάγει τη φυσιολογία του πληθυσµού 

σε επίπεδο συντελεστή ευαισθησίας ταχύτητας και θέσης.  

Η συστηµατική µελέτη του µοντέλου αυτού έδειξε ότι η εµφάνιση της σύνθετης 

πληροφορίας στους νευρώνες (σε σχέση µε το µοντέλο CRS83) δεν απαιτεί 

διαφοροποίηση της νευρωνικής βάσης, αλλά του τρόπου µε τον οποίο 

προβάλλει η είσοδος στον πληθυσµό αυτό. Πράγµατι, η πρόσθεση της φασικής 

δραστηριότητας στην υπάρχουσα τονική δεν απαιτεί τροποποίηση της 

αρχιτεκτονικής συνδέσεων ώστε αυτή να περιλαµβάνει και διεγερτικούς 

νευρώνες. Ας υποθέσουµε ένα απλό δίκτυο που αποτελείται από τέσσερις µόλις 

ανασταλτικούς νευρώνες, µοιρασµένους σε δυο συνιστώσες που απαρτίζουν 

τον αριστερό ΝΙ (LNI) και τον δεξιό (RNI), και αναπτύσσουν µεταξύ τους 

µόνο ετερόπλευρες συνδέσεις ίδιου βάρους, έστω c. Θεωρώντας ότι η είσοδος 

προβάλλει µόνο σε έναν από κάθε πλευρά µε αντίθετα βάρη v και –v, τότε αν 

δy(t) = (δy1(t), δy2(t), δy3(t), δy4(t))T είναι το διάνυσµα της δραστηριότητας των 

νευρώνων του δικτύου µετά από είσοδο x(t), προκύπτει ότι δy1(t) = δy3(t) και 

δy2(t) = δy4(t). Οι συναρτήσεις µεταφοράς αυτών είναι  

1 3

2 4

( 1 )( ) ( )
( 1 2 )( 1

( ) ( )
( 1 2 )( 1

v s cH s H s
s c s

vsH s H s
s c s

)

)

τ
τ τ

τ τ

+ +
= − =

+ + +
−

= − =
+ + +

 
[4.20]

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι πόλοι του συστήµατος είναι 1
τ

−  και 

1 2c
τ

+
− . Αν c > 0, δηλαδή οι νευρώνες είναι διεγερτικοί, τότε η κυρίαρχη 

χρονική σταθερά του δικτύου είναι Τ = τ. Αντίθετα αν c < 0, τότε για  c ≈ -0.5 

και τ = 5 ms η κυρίαρχη χρονική σταθερά είναι Τ = 20 s. Με βάση την τιµή 

αυτή και δεδοµένου ότι ο όρος 1
1sτ +

 δεν επηρεάζει τη λειτουργία του 

συστήµατος (ασθενές φίλτρο δεδοµένου της χαµηλής χρονικής σταθεράς τ), οι 

συναρτήσεις µεταφοράς έχουν ως εξής: 
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1 3

2 4

( ) ( ) 1

/ 2( ) ( ) 1

vH s H s v
s

T
vH s H s

s
T

= − = +
+

= − = −
+

 
[4.21]

Σύµφωνα µε τις παραπάνω συναρτήσεις µεταφοράς, οι δυο από τους νευρώνες 

(H1(s), H3(s)) µεταφέρουν και τις δυο πληροφορίες, ενώ οι άλλοι δυο µόνο 

πληροφορία σχετική µε το ολοκλήρωµα της εισόδου (H2(s), H4(s)). Το µικρό 

αυτό δίκτυο αποτελεί ένα παράδειγµα που ελέγχει την ορθότητα της άποψης 

της οµάδας του Robinson, και ταυτόχρονα επαληθεύει την πρόβλεψη της ίδιας 

οµάδας ένα χρόνο νωρίτερα (Tomlinson & Robinson, 1984) όπου η εµφάνιση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων µέσα σε έναν πληθυσµό είναι αποτέλεσµα της 

διαφοροποίησης της προβολής της εισόδου σε αυτόν. 

Ενδιάµεσα των µοντέλων αυτών, η οµάδα της Galiana (Galiana & Outerbridge, 

1984) εξήρε τη σηµασία των παράπλευρων κλάδων σύνδεσης ετερόπλευρων 

ανασταλτικών νευρώνων στη ανύψωση της συνολικής χρονικής σταθεράς.  Στο 

θεωρητικό µοντέλο αυτό (GΟ84) γίνεται λόγος για το ρόλο που παίζει η 

εσωτερική συνδεσµολογία στη διαµόρφωση της βασικής συχνότητας των 

νευρώνων, χωρίς αυτή να ολοκληρώνεται όπως ισχύει άλλωστε και µε τα 

µοντέλα CRS83, CR85.   

Το µοντέλο GO84, βασίζεται στην δράση µόνο δυο νευρώνων οι οποίοι είναι 

ισχυρά φίλτρα. Αυτό βασίζεται στην κατά δυο τάξεις µεγαλύτερη µεµβρανική 

σταθερά (τ = 300 ms) των νευρώνων του σε σχέση µε τα µοντέλα CRS83, 

CR85 (τ = 5 ms) και όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι κατασκευαστές του, 

προσοµοιώνει µόνο την αργή φάση του νυσταγµού.  

Η µελέτη της αρχιτεκτονικής του µοντέλου GO84 δείχνει ότι αυτό µπορεί να 

προκύψει από εκείνη του µοντέλου του vNI που αναπτύξαµε στην Mέθοδο, αν 

µηδενίσουµε όλες τις διεγερτικές συνδέσεις και ταυτόχρονα θεωρήσουµε 

60πλάσια την τιµή της µεβρανικής χρονικής σταθεράς (τ = 60 x 5 ms) των 

νευρώνων που το απαρτίζουν.  Ωστόσο αυτό περιορίζει δραµατικά το 

συντελεστή ευαισθησία θέσεως οδηγώντας έτσι στο συµπέρασµα ότι το 
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δυναµικό εύρος λειτουργίας του νευρικού ολοκληρωτή οφείλεται στην 

συνύπαρξη ανασταλτικών και διεγερτικών νευρώνων. 

Το µοντέλο του Arnold (Arnold & Robinson, 1991) που θα το συµβολίζουµε 

AR91, αποτέλεσε το πρώτο από τα πληθυσµιακά µοντέλα που ξεφεύγουν από 

το θεωρητικό υπόβαθρο των παλαιοτέρων (ΚΚ76, CRS83, CR85 και GO84) 

και προσπαθούν να αναπαραγάγουν τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του NPH 

µε ανατοµία µεικτών νευρώνων, η συνδεσµολογία των οποίων είναι 

αποτέλεσµα του µαθησιακού κανόνα των Williams και Zipser (βλ. 4.3.5). Η 

εφαρµογή του κανόνα αυτού οδήγησε σε αντιπαράθεση µε τον νόµο του Dale 

καθώς βρέθηκαν νευρώνες οι οποίοι έδιναν τόσο διεγερτικές όσο και 

ανασταλτικές συνάψεις.  

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος πρότειναν στην ίδια µελέτη την 

εισαγωγή ενός επιπλέον επιπέδου που θα αποτελείται από ενδιάµεσους 

νευρώνες που λειτουργούν απλά σαν αναµεταδότες (τ = 0) της πληροφορίας 

αντιστρέφοντας, όπου απαιτείται το χαρακτήρα της σύναψης (από διέγερση σε 

αναστολή ή αντίστροφα).   

Για την εξάλειψη της αναγκαιότητας του επιπλέον επιπέδου από νευρώνες που 

δεν έχουν παρατηρηθεί ανατοµικά, η οµάδα του Draye (Draye et al, 1997) 

τροποποίησε το µοντέλο AR91 ώστε να περιέχεται ο κανόνας του Dale σε 

πληθυσµό που αποτελείται µόνο από ανασταλτικούς νευρώνες. Αυτό µπορεί να 

γίνει αν στον παραπάνω µαθησιακό αλγόριθµο οι µεταβλητές των αριθµητικών 

βαρών των συνδέσεων τροποποιούνται σε κάθε επαναληπτικό βήµα µε τη 

χρήση της µη-γραµµικής σύµβασης : c = -|c|. Το µοντέλο (D97) το οποίο 

προκύπτει, ολοκληρώνει µόνο τη συνιστώσα της διαµορφωµένης εισόδου και 

όχι τη βασική συνιστώσα αυτής, και εµφανίζει πληροφορία στους νευρώνες 

σχετική µε την ταχύτητα και µετατόπιση των µατιών. Από την άλλη η 

ανατοµική ασυµβατότητα βρίσκεται στην χρήση οµόπλευρων συνδέσεων και 

στον αποκλεισµό διεγερτικών νευρώνων. Απλά πρόκειται για τροποποίηση του 

CRS83 µε τη διαφορά ότι οι συνδέσεις των νευρώνων προκύπτουν από 

µαθησιακό αλγόριθµο και οι νευρώνες µεταφέρουν σύνθετη πληροφορία. Το 

µοντέλο D97, για τους ίδιους λόγους όπως και το GO84, δεν είναι επίσης σε 
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θέση να αναπαραγάγει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των πυρήνων MVN-

NPH και NIC.     

Την ίδια χρονιά, ο Arnold (Arnold & Robinson, 1997) προχώρησε στην 

τροποποίηση του µοντέλου ΑR91 εισάγοντας πρόσθετες συνθήκες και 

εφαρµόζοντας αλγόριθµο ο οποίος λύνει το πρόβληµα των ασύµβατων (κατά 

Dale) αριθµητικών βαρών των συνδέσεων. Το µοντέλο αυτό (ΑR97) στηρίζεται 

στον κανόνα του Hebb (Bown et al., 1988) σύµφωνα µε τον οποίο όσο 

µεγαλύτερος είναι ο βαθµός συσχέτισης της δραστηριότητας δυο νευρώνων, 

τόσο πιο δυνατή είναι η σύνδεση µεταξύ τους. Για να εφαρµόσουν τον κανόνα 

αυτό δηµιουργούν δυο οµάδες νευρώνων, κάθε µια από τις οποίες περιέχει 

ανασταλτικούς και διεγερτικούς, αλλά χαρακτηρίζεται από διαφορετική 

δραστηριότητα. Οι νευρώνες της µιας οµάδας είναι τονικοί και της άλλης 

φασικο-τονικοί. Αρχική συνθήκη στον αλγόριθµο είναι ότι νευρώνες που 

ανήκουν σε διαφορετική οµάδα δεν συνδέονται µεταξύ τους.  

Tο µοντέλο αυτό εµφανίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µοντέλων 

CR85, AR91, D97 αλλά αντίθετα από γνωστή ανατοµία των πυρήνων MVN-

NHP και ΝΙC,  το µοντέλο AR97 χρησιµοποιεί µόνο ανασταλτικές συνδέσεις. 

Επίσης απουσιάζει η σύνδεση µεταξύ νευρώνων µε διαφορετική δραστηριότητα 

και αυτή η πρόβλέψη µένει να διαπιστωθεί. 

Τα µοντέλα ΚΚ78, CR85, AR91, D97, ΑR97 και του vNI χαρακτηρίζονται από 

έναν οµοιόµορφο πίνακα εσωτερικής συνδεσµολογίας ο οποίος συµµετέχει 

στην παραγωγή της χρονικής σταθεράς Τ κοινή για κάθε νευρώνα. Αυτό 

σηµαίνει ότι τροποποίηση µιας σύνδεσης οδηγεί σε νέα χρονική σταθερά 

επίσης κοινή για κάθε νευρώνα. Ενδεχοµένως ο ολοκληρωτής απαρτίζεται από 

περισσότερα του ενός υποσυστήµατα που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους και 

λειτουργούν παράλληλα. Βλάβη του ενός από αυτά δεν συνεπάγεται πληµµελή 

λειτουργία των υπολοίπων. Η ιδέα αυτή ταιριάζει µε τα αποτέλεσµατα της 

οµάδας του Crawford (Crawford & Vilis, 1993) µετά από βλάβη του ΝΙC 

πιθήκου, διαφορετικοί νευρώνες του οποίου εµφανίζουν διαφορετική χρονική 

σταθερά και επίσης πολλαπλή είναι η σταθερά χρόνου της ολίσθησης των 

µατιών. 
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Με τη βοήθεια της Μεθόδου είµαστε σε θέση να παράγουµε πολλαπλά 

υποσυστήµατα καθένα από τα οποία να φέρει τις ιδιότητες του µοντέλου του 

vNI και παράλληλη διάταξη αυτών τέτοια ώστε ανά δυο να είναι ασύνδετα και 

να οδηγούν στην προσοµοίωση των αποτελεσµάτων βλάβης της οµάδας του 

Crawford.  

Τέλος η διαδικασία που ακολουθήσαµε στη Μέθοδο, µπορεί να εφαρµοσθεί και 

για την προσοµοίωση του οριζόντιου νευρικού ολοκληρωτή (hNI) σακκαδικών 

κινήσεων. Οι δε οµόπλευρες συνδέσεις που απουσιάζουν από την 

αρχιτεκτονική του µοντέλου του vNI και πρόκειται για τις οµόπλευρες 

διεγερτικές που εµφανίζουν µεταξύ τους οι νευρώνες του MVN-NPH, µπορούν 

να ενσωµατωθούν στον πίνακα C της εσωτερικής συνδεσµολογίας µε µικρό 

αριθµητικό βάρος, και ακολούθως µε εφαρµογή του e- µαθησιακού κανόνα να 

φέρουµε τη χρονική σταθερά στην επιθυµητή τιµή. Επίσης κατάλληλη 

τροποποίηση των τιµών του πίνακα V που αφορά τις προβολές των νευρώνων 

MLB στους νευρώνες του vNI θα µας οδηγήσει σε ρεαλιστικό εύρος τιµών των 

συντελεστών ευαισθησία ταχύτητας και θέσης όπως αυτοί προκύπτουν από τις 

αντίστοιχες φυσιολογικές καταγραφές στον πληθυσµό αυτό. Τέλος, 

χρησιµοποιώντας πολλαπλά παράλληλα δίκτυα ασύνδετα µεταξύ τους 

µπορούµε να συγκροτήσουµε το συνολικό µοντέλο του hNI. 
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Συντοµογραφία 

• Medial Longitudinal Fasciculus (MLF). Έσω επιµήκης ∆εσµίδα. 

• rostral interstitial MLF (riMLF). Κεφαλικός ενδιάµεσος της έσω 

επιµήκους δεσµίδας. 

• Medium Lead Burst Neurons (MLB). Πυριστές ενδιάµεσου λανθάνοντος 

χρόνου. 

• Downward MLB (DMLB). Κάτω προτιµώµενης κατεύθυνσης. 

• DMLB excitatory (DMLBe). ∆ιεγερτικοί. 

• DMLB inhibitory (DMLBI). Ανασταλτικοί. 

• Upward MLB (UMLB). Άνω προτιµώµενης κατεύθυνσης. 

• UMLB excitatory (UMLBe). ∆ιεγερτικοί. 

• UMLB inhibitory (UMLBI). Ανασταλτικοί. 

• Medial Vestibular Nucleus (MVN). Έσω αιθουσαίος πυρήνας. 

• Motoneurons (MN). Κινητικός νευρώνας. 

• Neural Integrator (NI). Νευρικός Ολοκληρωτής. 

• Horizontal NI (hNI). Οριζόντιος. 

• Vertical NI (vNI). Κατακόρυφος. 

• Nucleus Interstitial of Cajal (NIC). Ενδιάµεσος πυρήνας του Cajal. 

• Nucleus Prepositus Hypogglossi (NPH). Προέτακτος πυρήνας του 

υπογλωσσίου. 

• Reticular Formation (RF). ∆ικτυωτός σχηµατισµός. 

• Paramedian Pontine RF (PPRF). Παράµεσος γεφυρικός. 
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Περίληψη 

Ενας από τους κύριους στόχους της επστήµης των Νευροεπιστηµών είναι να διερευνήσει και 
ακολούθως να προβάλλει τη νευρωνική βάση µιας Συµπεριφοράς όπως είναι οι σακκαδικές κινήσεις 
των µατιών. Οι κινήσεις αυτές έχουν σαν στόχο τη µεταφορά της εικόνας του ενδιαφέροντος στο 
κέντρο του αµφιβληστροειδή, εκεί δηλαδή που επιτυγχάνεται η µέγιστη οπτική οξύτητα, και κατόπιν η 
σταθεροποίηση των µατιών πάνω στην εικόνα συνισφέρει στην περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία 
της.  
Κύριο χαρακτηριστικό των σακκαδικών κινήσεων των µατιών είναι η υψηλή ταχύτητα αυτών σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο προγραµµατισµός και εκτέλεση της ταχύτητας συντελείται από τα 
πρόσθια και συµπληρωµατικά οπτικά πεδία του φλοιού του εγκεφάλου αντίστοιχα και κωδικοποιείται 
από κυτταρικούς πληθυσµούς του εγκεφαλικού στελέχους οι οποίοι φροντίζουν ώστε αυτή να φτάσει 
στα κατάλληλα εκτελεστικά όργανα, τους οφθαλµικούς µύες, οι οποίοι αναπτύσσουν τα κατάλληλα 
ποσά δύναµης για τη σωστή οδήγηση των µατιών. Ο µηχανισµός της σταθεροποίησης των µατιών 
πάνω σε στόχο απαιτεί συνεχή πληροφορία της θέσης αυτών. Η τελευταία, είναι αποτέλεσµα της 
νευτώνειας ολοκλήρωσης του σήµατος της ταχύτητας από κέντρα επεξεργασίας του εγκεφαλικού 
στελέχους διαφορετικά για κάθε άξονα κίνησης. Στο οριζόντιο, ο παράµεσος δικτυωτός σχηµατισµός 
της γέφυρας κωδικοποιεί το σήµα της ταχύτητας και τροφοδοτεί µε την πληροφορία αυτή τον 
οριζόντιο Νευρικό Ολοκληρωτή, που εκπροσωπείται από το σύµπλεγµα του έσω αιθουσαίου πυρήνα 
και του προέτακτου του υπογλωσσίου για την δηµιουργία του σήµατος της θέσεως των µατιών. 
Αντίστοιχα στο κατακόρυφο επίπεδο κίνησης, ο ενδιάµεσος κεφαλικός πυρήνας της έσω επιµήκους 
δεσµίδας και ο ενδιάµεσος πυρήνας του Cajal που εκπροσωπεί τον κατακόρυφο Νευρικό Ολοκληρωτή 
µεταφέρουν αντίστοιχα την πληροφορία της ταχύτητας και της θέσεως των µατιών.  
Η κατασκευή του νευρωνικού δικτύου αναπαράστασης του πληθυσµού του κατακόρυφου Νευρικού 
Ολοκληρωτή και ακολούθως η απόδοση αυτού στην προσοµοίωση της σακκαδικής κίνησης και 
σταθεροποίησης των µατιών σε κατακόρυφη θέση µετά στο τέλος της κίνησης, αποτελεί το θέµα της 
παρούσας µελέτης.  
Ο ενδιάµεσος πυρήνας της έσω επιµήκους δεσµίδας, που αναπαριστά τη µονάδα εισόδου του 
παραπάνω µοντέλου, προβάλλει το σήµα της σακκαδικής ταχύτητας των µατιών στον ενδιάµεσο 
πυρήνα του Cajal µέσω συνάψεων συµβατών µε την ανατοµία και φυσιολογία των περιοχών αυτών, µε 
στοχαστικά αριθµητικά βάρη. Η µέση τιµή των βαρών αυτών είναι συνάρτηση του αριθµού των 
µονάδων που χρησιµοποιούµε για την σύνθεση του πληθυσµού του κατακόρυφου Νευρικού 
Ολοκληρωτή και ο συντελεστής µεταβλητότητας αυτών είναι 100%. Επίσης, πάντα σε συνέπεια µε την 
ανατοµία του ενδιάµεσου πυρήνα του Cajal, οι µονάδες του κατακόρυφου Νευρικού Ολοκληρωτή 
(που αποτελεί συνολικά τη µονάδα επεξεργασίας του µοντέλου) µε διαφορετική προτιµώµενη 
κατεύθυνση στον κατακόρυφο άξονα κίνησης των µατιών, αναπτύσσουν ανασταλτικές και διεγερτικές 
συνάψεις διαµέσου του οπίσθιου συνδέσµου και των οποίων τα αριθµητικά βάρη κατανέµονται επίσης 
στοχαστικά. Η µέση τιµή αυτών είναι, όπως και παραπάνω, συνάρτηση του αριθµού των µονάδων που 
χρησιµοποιούµε για την σύνθεση του πληθυσµού του κατακόρυφου Νευρικού Ολοκληρωτή και ο 
συντελεστής µεταβλητότητας αυτών είναι 50%. Στο µοντέλο αυτό η είσοδος και η επεξεργασία αυτής 
µεταφέρονται απευθείας στην µονάδα εξόδου που αποτελείται από τους κατακόρυφους κινητικούς 
νευρώνες.  
Η συστηµατική ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το µοντέλο του κατακόρυφου Νευρικού 
Ολοκληρωτή αποτελεί µια ρεαλιστική αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ 
τους οι περιοχές αυτές που εµπλέκονται στη δηµιουργία και µνήµη της κατακόρυφης θέσης των 
µατιών µετά από σακκαδική κίνηση αυτών. Επιπλέον, η δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι µονάδες 
του κατακόρυφου Νευρικού Ολοκληρωτή στη διάρκεια και στο τέλος της σακκαδικής κίνησης είναι 
συνεπής µε αποτελέσµατα από τη Νευροφυσιολογία του ενδιάµεσου πυρήνα του Cajal. Επίσης, η 
προσοµοίωση πειραµάτων βλάβης στον κατακόρυφο Νευρικό Ολοκληρωτή επηρεάζει το µηχανισµό 
της µνήµης της θέσης των µατιών κατά τρόπο ανάλογο µε αυτόν που έχει παρατηρηθεί µετά από 
πειράµατα βλάβης του ενδιάµεσου πυρήνα του Cajal.      
Τέλος, το παραπάνω µοντέλο είναι σε θέση να τροποποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο ώστε να οδηγεί στην 
προσοµοίωση της δηµιουργίας της οριζόντιας θέσης των µατιών µετά από σακκαδική κίνηση αυτών, 
αποτελώντας έτσι µια περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση έναντι των προηγούµενων µοντέλων του 
οριζόντιου Νευρικού Ολοκληρωτή.  
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