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Wstęp

Historia wykorzystania matryc wieloelektrodowych do badań neurobiolo-
gicznych sięga roku 1972, kiedy po raz pierwszy użyto takiej matrycy do re-
jestracji aktywności komórek nerwowych [1]. Pomiar tego typu, prowadzony
za pomocą matrycy zawierającej wiele identycznych elektrod pozwolił po raz
pierwszy na równoczesną rejestrację aktywności wielu neuronów, co było nie-
możliwe przy wykorzystywanych wcześniej technikach pomiarowych, opartych
na zastosowaniu pojedynczych elektrod pozycjonowanych indywidualnie we
wnętrzu badanej komórki lub w jej pobliżu. Z tego powodu metoda pomia-
rów z wykorzystaniem matryc wieloelektrodowych zdobyła dużą popularność
i stanowi dziś podstawą technikę pomiarową w neurobiologii.
Schemat eksperymentu tego typu pokazany jest na rysunku 1. Tkanka za-

wierająca komórki nerwowe jest zanurzona w roztworze fizjologicznym i umiesz-
czona na powierzchni matrycy. Każda elektroda połączona jest z zewnętrznym
układem elektronicznym. Jeżeli celem eksperymentu jest jedynie rejestracja
aktywności komórek, układ ten zawiera wzmacniacz o dużym wzmocnieniu.
Jeżeli zostanie on uzupełniony źródłem sygnałowym, poszczególne elektrody
tworzące matrycę mogą być również użyte do elektrycznej stymulacji neuronów.
Matryca wieloelektrodowa może więc pełnić rolę dwukierunkowego interfejsu,
pozwalającego z jednej strony oddziaływać na sieć żywych komórek nerwowych,

Rysunek 1: Schemat eksperymentu z użyciem matrycy wieloelektrodowej. Tkanka za-
wierająca komórki nerwowe umieszczona jest w roztworze fizjologicznym.
Pozycja poszczególnych komórek względem elektrod matrycy jest przy-
padkowa. Uziemiona elektroda referencyjna ustala potencjał roztworu fi-
zjologicznego. Elektroda referencyjna jest zanurzona w roztworze w dużej
odległości od matrycy elektrod pomiarowych i ma dużo większe rozmiary.
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a z drugiej rejestrować odpowiedzi zarówno poszczególnych komórek, jak i całej
sieci.
Realizacja systemu umożliwiającego dwukierunkową komunikację ze złożo-

ną siecią neuronów napotyka jednak na poważne trudności techniczne. O ile w li-
teraturze można znaleźć opisy kilku niezależnie zbudowanych systemów prze-
znaczonych do rejestracji aktywności komórek nerwowych przy użyciu kilku-
dziesięciu, a nawet kilkuset elektrod [2-6], dotychczas nie zrealizowano systemu
umożliwiającego generację niezależnych sygnałów stymulacyjnych na podobną
skalę. Istniejące rozwiązania umożliwiają generację jedynie pojedynczych prze-
biegów stymulacyjnych, podawanych równocześnie na kilka wybranych elek-
trod lub przełączanych w czasie rzeczywistym pomiędzy elektrodami [4,7-9].
Ponadto wysłanie impulsu prądowego do neuronu przez elektrodę, która cha-
rakteryzuje się znaczną impedancją, wiąże się z generacją na wejściu wzmac-
niacza rejestrującego przebiegu napięcia o dużej amplitudzie, utrudniającego
na okres kilku milisekund rejestrację aktywności komórek nerwowych, zarówno
na elektrodzie stymulowanej, jak i - w wyniku przesłuchów - na elektrodach
sąsiednich. Efekt ten, nazywany artefaktem stymulacyjnym, stanowi czynnik
poważnie ograniczający funkcjonalność wszystkich istniejących obecnie syste-
mów do jednoczesnej stymulacji i rejestracji aktywności komórek nerwowych.
W ramach współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akade-

mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Fizyki Cząstek Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Santa Cruz oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersy-
tetu w Glasgow realizowany jest projekt badawczy mający na celu budowę
systemu umożliwiającego niezależną generację sygnałów stymulacyjnych oraz
równoczesną rejestrację sygnałów z komórek nerwowych z niskim poziomem
artefaktów na 512 elektrodach. System ten oparty będzie na istniejącym 512-
-kanałowym systemie do rejestracji aktywności neuronów, używanym od 2002
roku do badań siatkówki oka [6]. Jego potencjalne zastosowania można podzielić
na dwie kategorie. Po pierwsze, pozwoli on na doskonalenie technik niezależnej
i selektywnej stymulacji komórek nerwowych, co może przełożyć się na znaczą-
cy rozwój skomplikowanych neuroprotez, takich jak proteza siatkówki oka. Po
drugie, możliwość pobudzania sieci neuronów za pomocą złożonych przebiegów
czasowo-przestrzennych i jednoczesnego monitorowania ich aktywności powin-
no pozwolić na lepsze zrozumienie sposobu przetwarzania informacji w sieciach
żywych komórek nerwowych.
Celem prac wykonanych w ramach wspomnianego projektu przez autora

niniejszej rozprawy doktorskiej było opracowanie modelu fizycznego matrycy
mikroelektrodowej oraz projektu wielokanałowego układu scalonego umożli-
wiającego generację sygnałów stymulacyjnych oraz aktywną redukcję artefak-
tów niezależnie w każdym kanale. Realizacja kolejnych etapów tego projektu
stanowi treść rozprawy. Pierwsze dwa rozdziały pracy stanowią wprowadze-
nie w tematykę badań, w ramach którego omówiono zasadę działania komórki
nerwowej oraz mechanizmy jej oddziaływania z elektrodą, umożliwiające reje-
strację sygnałów z komórki oraz jej stymulację elektryczną. W kolejnych trzech
rozdziałach przedstawiono wyniki parametryzacji impedancji używanych elek-
trod, określono wymagane parametry generowanych sygnałów pozwalających
na efektywną i bezpieczną stymulację komórek nerwowych oraz zaproponowano
protokół stymulacji, który pozwala na znaczną redukcję artefaktów stymulacyj-
nych w porównaniu do powszechnie przyjętych rozwiązań. W ostatnim rodziale
pracy przedstawiono projekt 64-kanałowego układu scalonego do stymulacji
komórek nerwowych oraz wyniki jego testów elektrycznych.



Rozdział 1

Budowa i działanie komórki nerwowej

Zadaniem komórek nerwowych oraz ich układów w organizmach żywych
jest przetwarzanie informacji. Pojedyncza komórka nerwowa posiada zdolność
aktywacji w odpowiedzi na określone pobudzenie, pochodzące z innych ko-
mórek nerwowych lub z komórek czuciowych. Informacja o takiej aktywacji,
mająca postać serii impulsów o czasie trwania rzędu 1ms, przesyłana jest do
innych komórek nerwowych do dalszego przetwarzania, bądź też do narządów
wewnętrznych jako sygnał sterujący. Pojedynczy impuls nerwowy nazywany
jest potencjałem czynnościowym.
W niniejszym rozdziale omówiono budowę komórki nerwowej oraz przesta-

wiono mechanizmy biofizyczne pozwalające neuronowi na przetwarzanie infor-
macji pochodzących z innych komórek. Skoncentrowano się przy tym na pod-
stawowych mechanizmach, wspólnych dla większości neuronów, bez dokładnej
analizy zjawisk specyficznych dla komórek nerwowych poszczególnych typów.

1.1. Budowa komórki nerwowej

Budowa komórki nerwowej jest schematycznie przedstawiona na rysunku
1.1. Z punktu widzenia przetwarzania informacji można tu wyróżnić trzy ele-
menty:
— drzewo dendrytów, którego zadaniem jest odbieranie sygnałów wejściowych
(np. z innych neuronów) i ich przetwarzanie. Drzewo dendrytów stanowi roz-
rośniętą strukturę o wielu wypustkach (dendrytach), odbierających sygnały
z innych komórek;

— ciało komórki, zwane również somą, w którym następuje finalne sumowanie
wszystkich sygnałów wejściowych i ewentualna generacja potencjału czyn-
nościowego, jeśli całkowite pobudzenie przekracza określony próg;

— akson, wzdłuż którego wygenerowany potencjał czynnościowy jest przesy-
łany do kolejnych komórek. W wielu przypadkach włókno aksonu jest izo-
lowane za pomocą tzw. mielinki. Przerwy w warstwie mielinowej, zwane
węzłami Ranviera, służą regeneracji potencjału czynnościowego według opi-
sanego dalej mechanizmu.
Wnętrze komórki jest izolowane od otoczenia przez błonę cytoplazmatyczną

o grubości typowo ok. 7.5 nm [10]. Zarówno wnętrze komórki, jak i środowi-
sko zewnątrzkomórkowe zawierają jony nieorganiczne (Na+, K+, Cl−, Ca2+

i inne). Stężenia tych jonów są inne po obu stronach błony, a zdolność do
ich aktywnego transportu przez błonę definiuje własności elektryczne neuronu.
Transport ten odbywa się poprzez specjalne kanały jonowe, rozmieszczone nie-
jednorodnie na powierzchni błony. Ponieważ działanie tych kanałów zależy od
koncentracji poszczególnych jonów po obu stronach błony i wynikającego stąd
pola elektrycznego, neuron może reagować w sposób dynamiczny na zmienia-
jące się pobudzenie: integrować sygnały wejściowe, tłumić sygnały podprogowe
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Rysunek 1.1: Budowa typowej komórki nerwowej.

albo generować potencjały czynnościowe i propagować je wzdłuż aksonu w kie-
runku innych komórek.

1.2. Komórka w stanie spoczynkowym

Kiedy neuron nie jest pobudzany przez inne komórki i nie generuje potencja-
łu czynnościowego, koncentracje jonów poszczególnych typów po obu stronach
błony komórkowej nie zmieniają się w czasie. Jak pokazano w tabeli 1.1, stę-
żenia jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki są różne, co skutkuje naturalną
tendencją do ich wyrównywania na drodze dyfuzji. Z drugiej strony określona
dystrybucja jonów wszystkich typów przekłada się na pewne pole elektryczne,
które również wpływa na dynamikę transportu jonów. Dla uproszczonego mo-
delowego przypadku, gdy w układzie występuje tylko jeden rodzaj jonów, te
dwa efekty kompensują się wzajemnie (czyli układ pozostaje w równowadze),
gdy stosunek koncentracji jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki oraz różnica
potencjałów po obu stronach błony powiązane są zależnością opisaną przez
równanie Nernsta:

Ub =
RT

ZF
ln
X+z
X+w
, (1.1)

gdzie R oznacza stałą gazową, T – temperaturę bezwzględną, Z – wartościowość
jonu, F – stałą Faradaya, X+z oraz X

+
w odpowiednio koncentrację jonu X na

zewnątrz i wewnątrz komórki. Symbol Ub oznacza równowagowe napięcie błony,
czyli różnicę potencjałów między wnętrzem i otoczeniem komórki (Vw−Vz) i na-
zywany jest napięciem równowagi dla danego jonu (często spotyka się określenie
potencjał równowagi, który oznacza potencjał wewnątrz komórki względem jej
środowiska zewnętrznego).
Podstawiając wartości stałych oraz zakładając wartość temperatury równą

pokojowej (T=300K), powyższą zależność można zapisać jako:

Ub =
58mV
Z
log
X+z
X+w
. (1.2)

W rzeczywistych układach biologicznych zarówno płyn wewnątrz- jak i ze-
wnątrzkomórkowy stanowi pewną mieszaninę jonów (tabela 1.1). Dla takiej
sytuacji różnica potencjałów stabilizuje się na poziomie będącym wypadkową
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typ jonu

stężenie
wewnątrz
komórki
[mmol]

stężenie na
zewnątrz
komórki
[mmol]

potencjał
równowagi
[mV]

K+ 125 5 -81
Na+ 12 120 +58
Cl− 5 125 +81

Tabela 1.1: Uproszczony skład płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego dla typowej
komórki nerwowej ssaków. Wartości podane za [10].

koncentracji jonów oraz przewodności błony dla jonów poszczególnych typów,
danym równaniem Goldmana [10]:

Ub =
RT

F
ln
pKK

+
z + pNaNa

+
z + pClCl

−
w

pKK
+
w + pNaNa+w + pClCl

−
z
, (1.3)

gdzie symbole pK , pNa, pCl oznaczają przepuszczalność błony komórkowej w sta-
nie spoczynku odpowiednio dla jonów potasu, sodu i chloru (zazwyczaj tylko
te trzy jony bierze się pod uwagę). Zależność ta jest niekiedy przedstawiana
w uproszczonej postaci, z pominięciem wpływu jonów chloru i wprowadzeniem
względnej przepuszczalności błony dla jonów sodu i potasu:

Ub = 58mV log
K+z + p0Na

+
z

K+w + p0Na+w
(1.4)

gdzie p0 = PNa/PK .
Wartość p0 może być różna dla różnych typów komórek nerwowych, ale

w ogólności jest znacznie mniejsza od 1; wartość 0.02 może być przyjęta jako
typowa [10]. Jeśli podstawić do powyższej formuły wartości z tabeli 1.1, to
wartość napięcia Ub wyniesie −71mV . Wartość ta jest nieco bardziej dodatania
niż potencjał równowagi dla jonów potasu oraz dużo mniejsza niż dla jonów
sodu – należy zatem spodziewać się transportu jonów obydwu typów przez
błonę. Aby utrzymać potencjał równowagi na stałym poziomie, potrzebna jest
aktywna kompensacja tego przepływu. Zadanie to realizowane jest przez tzw.
pompę sodowo-potasową [10].
Należy podkreślić, że generacja jakichkolwiek zmian w napięciu błony, jakie

powstają w rzeczywistej komórce, wymaga przepływu tylko bardzo niewielkiej
ilości jonów w porównaniu do ich całkowitego stężenia. Dlatego też wartości
koncentracji dane w tabeli 1.1 można przyjąć za prawdziwe także wtedy, gdy
komórka nie znajduje się w stanie spoczynkowym.

1.3. Sumowanie sygnałów pobudzających w drzewie dendrytów

Komórka nerwowa w stanie spoczynkowym posiada zdolność do odbierania
i przetwarzania sygnałów z innych komórek. Zadanie to realizowane jest przez
drzewo dendrytów o bardzo złożonej i zależnej od typu neuronu geometrii.
Poszczególne dendryty łączą się z zakończeniami aksonów innych komórek za
pomocą tzw. synaps. Komórka, z której dochodzi sygnał do synapsy zwana jest
komórką presynaptyczną, a neuron odbierający sygnał przez synapsę komórką
postsynaptyczną. Gdy potencjał czynnościowy rozchodzący się wzdłuż aksonu
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komórki presynaptycznej dotrze do jego zakończenia, powoduje lokalną depo-
laryzację membrany dendrytu komórki postsynaptycznej poprzez bezpośrednie
oddziaływanie elektryczne (synapsa elektryczna) lub za pośrednictwem sub-
stancji chemicznej zwanej neurotransmiterem (synapsa chemiczna). Powstająca
depolaryzacja ma charakter krótkiego impulsu, który następnie propaguje się
w kierunku ciała komórki postsynaptycznej oddziaływując z impulsami genero-
wanymi w innych synapsach. W ten sposób możliwe jest sumowanie sygnałów
wejściowych z wielu komórek.
Mechanizm propagacji impulsu przez rzeczywisty dendryt jest dosyć złożo-

ny. W pierwszym przybliżeniu stosuje się czasem model dendrytu jako pasyw-
nego i stratnego kabla. Jednakże w rzeczywistości, dzięki obecności w błonie
dendrytów kanałów jonowych, impulsy mogą być w drodze do ciała komórki
aktywnie regenerowane, do pewnego stopnia tak jak ma to miejsce w przypad-
ku potencjału czynnościowego rozchodzącego się w aksonie [11, 12]. Wpływa
to zasadniczo na sposób sumowania sygnałów z poszczególnych synaps, któ-
ry jest nieliniowy i dużo bardziej skomplikowany, niż można by przewidzieć
na podstawie modelu pasywnego kabla. Ponadto dendryt posiada zdolność do
przesyłania impulsów nie tylko od synapsy do ciała komórki, ale także w prze-
ciwnym kierunku (tzw. propagacja wsteczna), przy czym sposób propagacji
w tych dwóch przypadkach nie jest identyczny [13]. Propagacja wsteczna do-
tyczy zarówno impulsów generowanych w różnych synapsach, jak i potencjału
czynnościowego generowanego w ciele komórki (a ściślej w obszarze, gdzie akson
wyrasta z ciała komórki). Dzięki temu ostatniemu możliwe jest skorelowanie
w obszarze synapsy informacji o dochodzącym do niej pobudzeniu z aksonu
komórki presynaptycznej z faktem następującej po chwili aktywacji neuronu,
czyli weryfikacja efektywności danego połączenia synaptycznego. Informacja ta
jest następnie używana do modyfikacji wzmocnienia sygnału w tej synapsie
[14]. Dzięki temu mechanizmowi komórka nerwowa, a w konsekwencji również
układ takich komórek charakteryzuje się dużą plastycznością i zdolnością do
optymalizacji realizowanego algorytmu przetwarzania informacji.

1.4. Generacja potencjału czynnościowego

Sumowanie sygnałów z poszczególnych synaps, które zachodzi w drzewie
dendrytów, jest procesem o charakterze analogowym – kształt dochodzącej do
ciała komórki fali depolaryzacji jest wynikiem złożonego, nieliniowego sumowa-
nia czasoprzestrzennego pobudzeń z poszczególnych synaps. Jednak informacja,
jaką wysyła neuron wzdłuż aksonu do kolejnych komórek, ma charakter krót-
kiego impulsu (ewentualnie serii kilku takich impulsów), którego kształt nie
zależy od pobudzenia. Impuls taki jest generowany, gdy depolaryzacja błony
przekroczy określony próg. Wyjaśnienie tego mechanizmu na poziomie biofi-
zycznym wymaga opisu działania kanałów jonowych, a w szczególności kanałów
kontrolujących przepływ przez błonę komórkową jonów sodu i potasu.

1.4.1. Działanie kanałów jonowych

Budowa i sposób działania kanałów sodowych i potasowych są nieco inne.
Aktywowane napięciem kanały sodowe są zbudowane z dwóch specjalizowanych
struktur, nazywanych bramką m i bramką h (rysunek 1.2). W stanie spoczyn-
kowym bramka m jest zamknięta, a bramka h otwarta. Kiedy membrana zo-
staje zdepolaryzowana (czyli gdy potencjał po jej wewnętrznej stronie staje się
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Rysunek 1.2: Schemat działania pojedynczego sodowego kanału jonowego. A) Kanał
w warunkach spoczynkowego napięcia błonowego. B) Otwarcie bramki m
w wyniku depolaryzacji i napływ jonów do wnętrza komórki. C) Deak-
tywacja kanału poprzez zamknięcie bramki h.

mniej ujemny w odniesieniu do środowiska zewnątrzkomórkowego, niż w stanie
spoczynkowym) w wystarczającym stopniu, kanał jest aktywowany. Powoduje
to zmianę stanów obydwu bramek kanału – jednakże o ile reakcja bramki m
jest praktycznie natychmiastowa, zmiana stanu bramki h następuje dopiero po
ok. 1 − 2ms [10]. Oznacza to, że przez pewien okres czasu obydwie bramki są
otwarte i możliwy jest przepływ jonów przez kanał. Kiedy depolaryzacja zanika,
obie bramki wracają do swoich stanów spoczynkowych, w tej samej kolejności:
najpierw zamyka się bramka m, a następnie otwiera się bramka h.
Budowa aktywowanego napięciem kanału potasowego jest nieco prostsza.

Zawiera on tylko jedną bramkę, zwaną bramką n (rysunek 1.3), zamkniętą
w stanie spoczynkowym i otwierającą się w odpowiedzi na depolaryzację, przy
czym szybkość reakcji bramki n jest podobna jak w przypadku bramki h w ka-
nale sodowym. Bramka pozostaje otwarta dopóty, dopóki nie zaniknie depola-
ryzacja błony.
Należy podkreślić, że w rzeczywistej komórce nerwowej zarówno gęstość

kanałów jonowych poszczególnych typów, jak i ich własności nie są jednorodne
na całej powierzchni błony [15]. W efekcie czułość poszczególnych fragmentów
błony na depolaryzację podlega znacznym wahaniom, a miejsce, gdzie inicjowa-
ny jest potencjał czynnościowy, odpowiada fragmentowi błony o maksymalnej
gęstości kanałów sodowych.

1.4.2. Inicjacja potencjału czynnościowego

Pierwszym bezpośrednim efektem lokalnej depolaryzacji błony jest aktywa-
cja pewnej części kanałów sodowych poprzez otwarcie w nich bramek m, przy
niezmiennie otwartych bramkach h. W efekcie przewodność błony dla jonów
sodu w tym fragmencie znacząco wzrasta, co powoduje zaburzenie stanu rów-



12 Rozdział 1. Budowa i działanie komórki nerwowej

Rysunek 1.3: Schemat działania pojedynczego potasowego kanału jonowego. A) Kanał
w warunkach spoczynkowego napięcia błonowego. B) Kanał natychmiast
po depolaryzacji pozostaje zamknięty. C) Otwarcie bramki n kilka mili-
sekund od zdepolaryzowania.

nowagi określonego równaniem 1.4 i powstanie warunków do wyrównywania
stężeń jonów sodu po obu stronach błony komórkowej – następuje ich napływ
do wnętrza komórki. Z drugiej strony rosnący potencjał po wewnętrznej stro-
nie błony powoduje wypływ jonów potasu na zewnątrz komórki. Jeśli liczba
aktywowanych kanałów sodowych na jednostkę powierzchni jest stosunkowo
mała, lokalna przewodność błony dla potasu jest wciąż większa niż dla sodu
i odkomórkowy prąd potasowy całkowicie kompensuje napływ jonów sodu do
wnętrza. W efekcie potencjał wnętrza komórki jest zmieniany z powrotem ku
wartościom bardziej ujemnym i błona powraca do stanu spoczynkowego.
Sytuacja ulega zmianie, gdy depolaryzacja błony jest silniejsza, szczegól-

nie w obszarach o dużej gęstości kanałów sodowych, jak początkowy fragment
aksonu komórki. W takiej sytuacji już depolaryzacja na poziomie 10 − 20mV
może aktywować na tyle dużą liczbę kanałów sodowych, że napływ tych jonów
do wnętrza komórki nie może być zrównoważony odkomórkowym prądem po-
tasowym. W efekcie potencjał po wewnętrznej stronie błony staje się bardziej
dodatni, a więc zwiększana jest jej depolaryzacja. Następująca aktywacja kolej-
nych kanałów sodowych zamyka pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego – jony
sodu lawinowo napływają do komórki, czemu towarzyszy gwałtowna zmiana
napięcia błony i ostatecznie inicjacja potencjału czynnościowego.
Sekwencja przełączania kanałów jonowych podczas generacji impulsu oraz

odpowiadające jej zmiany napięcia błony pokazane są na rysunku 1.4. W fa-
zie narastającej depolaryzacji błony aktywują się kolejne kanały sodowe i na-
pięcie błony przesuwa się bliżej napięcia równowagi dla jonów sodu (zgodnie
z równaniem Goldmana). W momencie, gdy napięcie błony osiąga maksimum
(wynoszące około +30mV ), przewodność dla jonów sodu jest kilkadziesiąt razy
większa, niż dla potasu (odwrotnie niż w stanie spoczynkowym). Zgodnie ze
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Rysunek 1.4: Sekwencja działania kanałów sodowych i potasowych w kolejnych fa-
zach potencjału czynnościowego. A. Stan spoczynkowy. B. Depolaryzacja
błony i aktywacja kanałów sodowych, prowadząca do dalszego wzrostu
napięcia. C. Repolaryzacja - deaktywacja kanałów sodowych i otwarcie
kanałów potasowych, napięcie zmienia się z powrotem na bardziej ujem-
ne. D. Hiperpolaryzacja - kanały potasowe pozostają otwarte przez jakiś
czas po zaniknięciu depolaryzacji, w efekcie napięcie błony osiąga wartość
bardziej negatywną, niż w stanie spoczynkowym.

schematem działania kanałów sodowych, pozostają one otwarte przez około 1
do 2ms, a następnie ulegają deaktywacji poprzez zamknięcie bramki h. Mniej
więcej w tym samym czasie otwarciu ulegają kanały potasowe i wartość poten-
cjału wewnątrzkomórkowego przesuwa się w kierunku potencjału równowagi
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dla potasu, czyli ku wartościom bardziej ujemnym – błona ulega repolaryzacji.
Ze względu na szczególnie wysoką przewodność błony dla jonów potasu w tej
fazie, napięcie błony osiąga typowo wartość bardziej negatywną, niż w stanie
spoczynkowym i pozostaje na tym poziomie przez okres czasu rzędu 1ms (faza
hiperpolaryzacji). Dodatkowo w tym czasie bramki h kanałów sodowych po-
zostają zamknięte, co czyni błonę niewrażliwą na ewentualną depolaryzację.
Wraz ze stopniowym powrotem napięcia błony do wartości spoczynkowej, jej
zdolność do reakcji na pobudzenie zostaje przywrócona.

1.4.3. Propagacja potencjału czynnościowego wzdłuż aksonu

Zgodnie z powyższym opisem generacja potencjału czynnościowego w da-
nym fragmencie błony komórkowej uwarunkowana jest powstaniem lokalnej de-
polaryzacji, której wartość przekracza określony próg i powoduje lawinowy na-
pływ jonów sodowych do wnętrza komórki. W rzeczywistości ładunek niesiony
do wnętrza komórki przez te jony wykazuje tendencję do rozpraszania się, powo-
dując depolaryzację sąsiednich fragmentów błony. Zatem inicjacja potencjału
czynnościowego w początkowym obszarze aksonu wiąże się z następującą po
chwili depolaryzacją zarówno ciała komórki, jak i kolejnych fragmentów aksonu.
Ponieważ depolaryzacja w trakcie generacji impulsu w danym punkcie błony
osiąga wartości kilkukrotnie wyższe niż wartość progowa dla inicjacji potencjału
czynnościowego, więc należy spodziewać się, że wynikająca stąd depolaryzacja
fragmentów sąsiednich będzie wystarczająca dla zapoczątkowania w nich gene-
racji impulsu. Oznacza to z jednej strony powstanie potencjału czynnościowego
w samym ciele komórki (propagującego się następnie przez drzewo dendrytów
w kierunku synaps), a z drugiej generację impulsu w kolejnych fragmentach
aksonu. To z kolei spowoduje ponadprogową depolaryzację kolejnych elemen-
tów włókna i w ten sposób potencjał czynnościowy zostaje przesłany wzdłuż
aksonu do kolejnych komórek.
Należy zauważyć, że chociaż struktura aksonu pozwala na propagację po-

tencjału czynnościowego zarówno w stronę synapsy, jak i do ciała komórki,
to w naturalnych warunkach ten drugi przypadek nie występuje. Za impulsem
powstającym w początkowym segmencie aksonu i następnie propagującym się
w stronę synapsy podąża fala hiperpolaryzacji, która blokuje chwilowo wrażli-
wość błony na pobudzenie i tym samym uniemożliwia propagację wsteczną. Ta
jest jednak możliwa i obserwowana przy sztucznej stymulacji elektrycznej neu-
ronu w przypadku, kiedy potencjał czynnościowy zostaje zainicjowany w seg-
mencie aksonu odległym od ciała komórki.
Szybkość propagacji potencjału czynnościowego w aksonie wynosi od 0.1

do 100m/s zależnie od typu neuronu [10]. W pierwszym przybliżeniu jest ona
definiowana przez stosunek przewodności elektrycznej wnętrza aksonu σa do
przewodności błony komórkowej σb, przy czym zarówno σa jak i σb są tutaj
zdefiniowane jako przewodność na jednostkę długości włókna. Im wyższy jest
stosunek σa/σb, tym mniejszy wyciek prądu sodowego na zewnątrz włókna.
Oznacza to, że depolaryzacja towarzysząca generacji impulsu w danym frag-
mencie błony propaguje się efektywniej na kolejne jej obszary, co z kolei zwięk-
sza szybkość przesyłania potencjału czynnościowego.
Ponieważ σa jest proporcjonalne do drugiej potęgi promienia aksonu, a σb

jest do niego zależna liniowo, łatwo zauważyć, że potencjał czynnościowy pro-
paguje się szybciej przez aksony o większej średnicy – i tak najszybsze aksony
w świecie bezkręgowców mają średnicę ok. 1mm. Jednakże z jeszcze większą
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prędkością propagują się impulsy w niektórych aksonach w układzie nerwowym
kręgowców, mimo mniejszej ich średnicy. Jest to możliwe dzięki obudowaniu
membrany włókna mielinką, czyli dodatkową warstwą izolującą (jak na rysun-
ku 1.1). W aksonie tego typu regeneracja impulsu następuje wyłącznie w roz-
mieszczonych regularnie wzdłuż włókna tzw. węzłach Ranviera, gdzie w mielinie
występują szczeliny umożliwiające przepływ jonów przez błonę. Zregenerowany
w takim miejscu potencjał czynnościowy rozchodzi się przez izolowane włók-
no ku następnemu węzłowi Ranviera bardziej efektywnie, niż przez włókno
niezmielinizowane, co skutkuje większą szybkością jego propagacji w kierunku
synapsy.





Rozdział 2

Rejestracja i stymulacja aktywności komórek
nerwowych za pomocą elektrod
zewnątrzkomórkowych

Aby badać przetwarzanie informacji w sieci żywych neuronów, konieczna
jest możliwość zarówno rejestracji potencjałów czynnościowych wytwarzanych
przez poszczególne komórki, jak i ich sztucznego wytwarzania poprzez stymu-
lację elektryczną. W przypadku badań jest pojedynczych neuronów zadania te
realizuje się zazwyczaj za pomocą niewielkiej elektrody wprowadzonej do wnę-
trza komórki. Kiedy jednak wymagana jest równoczesna rejestracja i stymulacja
aktywności kilkudziesięciu albo więcej neuronów, jedynym rozwiązaniem jest
użycie matrycy mikroelektrod zewnątrzkomórkowych.
W niniejszym rozdziale omówiono, w jaki sposób elektroda umieszczona

w otoczeniu komórki nerwowej może rejestrować oraz stymulować jej aktyw-
ność. Należy podkreślić, że przedstawione modele oddziaływania komórka-elek-
troda są bardzo uproszczone. W rzeczywistości oddziaływanie to zależy od wielu
zmiennych (związanych z typem badanej komórki, charakterystyką używanej
elektrody, a także np. ich wzajemną odległością), z których część dla dane-
go eksperymentu pozostaje nieznana lub też podlega znacznemu rozrzutowi.
W efekcie na przykład amplitudy sygnałów generowanych przez różne komórki
tego samego typu i rejestrowanych przez identyczne elektrody mogą różnić się
między sobą o rząd wielkości. Oznacza to, że parametry matrycy mikroelektro-
dowej oraz współpracującej elektroniki front-end muszą być tak dobrane, aby
system pomiarowy był w stanie poprawnie pracować w szerokim zakresie ampli-
tud sygnałów wejściowych i wyjściowych. Określenie granic tych przedziałów
można natomiast oprzeć na stosunkowo prostych modelach, umożliwiających
poprawne określenie rzędu wielkości amplitud rejestrowanych sygnałów oraz
wymaganych poziomów sygnałów stymulacyjnych.

2.1. Rejestracja potencjału czynnościowego z użyciem elektrod
zewnątrzkomórkowych

Jak opisano w rodziale 1, potencjał czynnościowy jest w istocie falą depo-
laryzacji propagującą się przez błonę komórkową. Aby zmierzyć bezpośrednio
przebieg napięcia depolaryzacji w czasie w określonym miejscu membrany, nale-
ży umieścić jedną elektrodę we wnętrzu komórki, drugą w jej otoczeniu zewną-
trzkomórkowym i rejestrować zmiany w różnicy potencjałów pomiędzy nimi.
Przy użyciu takiej metody rejestruje się silny sygnał o wartości międzyszczy-
towej rzędu 100mV , który może być na przykład zobrazowany na oscyloskopie
bez żadnej obróbki. Technika ta jest do dziś podstawową metodą badań aktyw-
ności pojedynczej komórki. Jednakże w przypadku jednoczesnego monitorowa-
nia wielu neuronów konieczność indywidualnego pozycjonowania elektrody we
wnętrzu każdej z nich czyni taką metodę niepraktyczną. Alternatywą jest więc
użycie elektrody zewnątrzkomórkowej.
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W technice rejestracji zewnątrzkomórkowej elektroda rejestrująca umiesz-
czona jest w niewielkiej odległości od badanej komórki, a jakiekolwiek zmiany
potencjału przez nią rejestrowane odnoszone są do potencjału referencyjnego,
na którym utrzymywana jest elektroda referencyjna. Elektroda referencyjna
jest zazwyczaj dużych rozmiarów i umieszczona w stosunkowo dużej odległo-
ści od badanej komórki, a potencjał referencyjny utożsamia się standardowo
z uziemieniem.
Komórka nerwowa umieszczona jest w pewnym środowisku, na które skła-

dają się płyn zewnątrzkomórkowy oraz tak zwane komórki glejowe, nie biorące
udziału w przetwarzaniu informacji i tworzące strukturę przestrzenną, w której
utrzymywane są neurony. Dopóki w środowisku zewnątrzkomórkowym nie poja-
wia się przepływ prądu, potencjał w całym środowisku jest równy potencjałowi
elektrody referencyjnej. Inicjacja i propagacja potencjału czynnościowego w ko-
mórce jest natomiast powiązana z lokalnym przepływem prądów jonowych przez
błonę komórkową. Ponieważ obwód dla takiego pojawiającego się lokalnie prądu
jonowego zawsze zamyka się przez środowisko zewnątrzkomórkowe o określonej
oporności (i dalej przez inne, odległe fragmenty błony), aktywacja neuronu po-
wiązana jest z generacją określonego pola potencjału wokół komórki. Zmiany
tego pola stanowią sygnał rejestrowany przez elektrodę zewnątrzkomórkową.

2.1.1. Pole potencjału punktowego źródła sygnału

Analizując rozpływ prądu wokół neuronu w czasie generacji potencjału
czynnościowego, w większości przypadków można przyjąć uproszczony model,
zgodnie z którym w danym momencie ładunek jest wstrzykiwany lokalnie do
środowiska zewnątrzkomórkowego, gdzie ulega rozproszeniu i następnie wpływa
z powrotem do wnętrza komórki przez odległe fragmenty błony. Najkorzystniej
jest rejestrować powstałe w ten sposób pole potencjału w niewielkiej odległości
od lokalnego źródła sygnału, gdzie wartości zmian napięcia są największe. Dla
analizy takiego przypadku obszar membrany, gdzie następuje wstrzykiwanie
prądu może być rozpatrywany jako zespół źródeł punktowych o określonej geo-
metrii, z których każde generuje pewien prąd ulegający następnie symetrycz-
nemu rozpływowi w płynie zewnątrzkomórkowym i ostatecznie zbierany przez
nieskończenie odległą elektrodę referencyjną. Zatem, aby opisać sygnał genero-
wany przez różne elementy neuronu w trakcie propagacji przez nie potencjału
czynnościowego, użyteczne jest przeanalizowanie najpierw sygnału generowa-
nego przez punktowe źródło prądu.
Przy założeniu jednorodności medium, w którym rozpływa się ładunek wstrzy-

kiwany przez źródło punktowe, powstałe pole potencjału jest symetryczne.
Oznacza to, że powierzchnia ekwipotencjalna ma kształt sfery, a lokalizacja
jej środka pokrywa się z położeniem źródła. Rezystancja Rs takiej sfery o pro-
mieniu r i grubości dx, dla oporności właściwej medium równej ρz wynosi

Rs(r) =
ρzdx
4πr2
, (2.1)

natomiast rezystancjaRv pomiędzy powierzchnią ekwipotencjalną zdefiniowaną
przez promień r a uziemioną elektrodą referencyjną

Rv(r) =
∫ ∞
r
Rs(r′)dr′ =

ρz
4πr
. (2.2)
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Wartość potencjału w odległości r od źródła, dla wartości prądu źródła równej
Is, wynosi

V (r) = IsRv(r) =
Isρz
4πr
. (2.3)

Jeżeli źródło sygnału jest umieszczone na nieskończonej izolowanej powierzch-
ni, jak to ma miejsce w przypadku płaskiej matrycy elektrod, powierzchnie
ekwipotencjalne stają się półsferami i wzór 2.3 przyjmuje postać

V (r) =
Isρz
2πr
. (2.4)

Oporność ρz stanowi parametr o wartości zmieniającej się w zależności od pro-
wadzonego eksperymentu. Typowa wartość dla roztworu fizjologicznego wynosi
około 70Ωcm, natomiast w tkance nerwowej, zawierającej komórki nerwowe oraz
glejowe, jest kilka razy większa (typowo podaje się około 300Ωcm; patrz dys-
kusja w [16]). Przy pomiarach z użyciem matrycy mikroelektrodowej sytuacja
jest nie do końca określona. Ponieważ grubość warstwy roztworu fizjologiczne-
go pomiędzy tkanką, zawierającą komórki nerwowe i glejowe, a powierzchnią
matrycy jest niejednorodna i zależy od sposobu preparacji próbki, oszacowa-
nie efektywnej rezystywności jest bardzo trudne. Niemniej można założyć, że
mieści się ona w przedziale zdefiniowanym przez podane powyżej wartości dla
roztworu fizjologicznego oraz tkanki.

2.1.2. Rejestracja sygnału pochodzącego z ciała komórki

Elektroda zewnątrzkomórkowa może być użyta do rejestracji potencjału
czynnościowego zarówno wtedy, gdy umieszczona jest blisko ciała komórki, jak
i w sytuacji, gdy leży w niewielkiej odległości od aksonu. Kształt i amplituda
rejestrowanego impulsu będą jednak w tych dwóch przypadkach różne. Anali-
zując sygnał generowany przez ciało komórki leżące na izolowanej powierzchni,
zakłada się standardowo jednorodność gęstości prądu i jej czasowej ewolucji
na całej powierzchni somy. Sygnał rejestrowany przez elektrodę leżącą w polu
dalekim, czyli w odległości porównywalnej lub większej niż średnica ciała ko-
mórki, można utożsamić z tym pochodzącym od źródła punktowego, leżącego
w środku ciała komórki (przy zachowanej całkowitej wartości prądu). Układ
o takiej uproszczonej geometrii można łatwo sprowadzić do elektrycznego mo-
delu zastępczego.
Odpowiedni schemat pokazany jest na rysunku 2.1. Elektryczne własności

błony komórkowej modelowane są przez dwa elementy: całkowitą pojemność
błony Vm oraz przewodność Gm zmieniającą się w czasie, opisującą transport
jonów przez błonę. Napięcie depolaryzacji błony jest modelowane jako źródło
napięcia Ub, również zmieniające się w czasie, zapięte pomiędzy wewnętrzną
stroną błony a potencjałem uziemienia – co jest rozsądnym przybliżeniem, jeśli
weźmie się pod uwagę, że wartości potencjałów generowanych w otoczeniu ko-
mórki są o rzędy wielkości mniejsze, niż napięcia błony komórkowej. Rezystory
R1 i R2 odpowiadają rezystancji płynu zewnątrzkomórkowego wewnątrz i na
zewnątrz półsfery o promieniu r, który odpowiada odległości między źródłem
sygnału i elektrodą. Potencjał rejestrowany przez elektrodę jest identyczny ze
spadkiem napięcia na rezystorze R2, przy czym zakłada się, że impedancja
wejściowa wzmacniacza jest na tyle duża, że przepływ prądu przez nią (a więc
i elektrodę) jest pomijalnie mały.
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Kształt impulsu pochodzącego od ciała komórki. Ponieważ ścieżka sygnału
pomiędzy źródłem napięcia depolaryzacji i uziemieniem zawiera element po-
jemnościowy, należy się spodziewać, że kształt sygnału rejestrowanego przez
elektrodę nie będzie identyczny z czasową ewolucją napięcia błony. Wartości
stałej czasowej błony komórkowej, podawane przez różnych autorów dla stanu
spoczynkowego, wahają się zazwyczaj pomiędzy 10 a 200ms. Nawet uwzględ-
niając, że jej wartość w trakcie generacji potencjału czynnościowego jest znacz-
nie mniejsza od dolnej granicy podanego przedziału wskutek otwarcia kanałów
sodowych, należy spodziewać się, że jest ona duża w odniesieniu do szybkości
zmian napięcia błony, przynajmniej w fazie depolaryzacji (porównaj dyskusję
w rozdziale 1). Oznacza to, że model elektryczny błony może zostać zredu-
kowany do samego elementu pojemnościowego. Tym samym kształt sygnału
rejestrowanego przez elektrodę odpowiada przebiegowi napięcia błony przefil-
trowanemu przez filtr górnoprzepustowy pierwszego rzędu, o stałej czasowej
równej

τ1 = Cm(R1 +R2), (2.5)

czyli zdefiniowanej przez całkowitą pojemność błony tego fragmentu komórki,
który bierze udział w generacji impulsu oraz całkowitą rezystancję roztworu
pomiędzy tą powierzchnią błony a elektrodą referencyjną.
Zarówno wartość Cm, jak i sumy R1+R2 są trudne do wyliczenia ze względu

na istnienie elektrycznego sprzężenia błony ciała komórki i błony drzewa den-
drytów. Wartość Cm została między innymi oszacowana na zbliżonym poziomie
rzędu 100pF dla komórek zwojowych siatkówki oka [17] oraz hodowanych komó-
rek nerwowych z hipokampa [18]. Z kolei wartość całkowitej rezystancji R1+R2
jest na pewno mniejsza niż rezystancja liczona wyłącznie od powierzchni so-
my, która przy założonym promieniu komórki równym 5µm oraz rezystywności
ρz na poziomie 100Ωcm wynosi 64kΩ. Ostatecznie stała czasowa τ1 jest więc
mniejsza niż 6.4µs.
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że wartość τ1 jest bardzo mała

w porównaniu z szybkością zmian napięcia błony komórkowej. Oznacza to, że
ewolucja czasowa prądu rozchodzącego się wokół neuronu odpowiadać powinna
pierwszej pochodnej czasowej przebiegu napięcia błony komórkowej. Powyższy
wniosek stosuje się wprost przede wszystkim do pierwszej, najszybszej fazy po-
tencjału czynnościowego. Jak widać to na rysunku 1.4, w kolejnych fazach im-

Rysunek 2.1: Schemat zastępczy dla oszacowania parametrów sygnału rejestrowane-
go przez elektrodę zewnątrzkomórkową. Ub – napięcie błony. Cm, Gm
– pojemność i przewodność błony. R1 – wartość rezystancji roztworu
między komórką a powierzchnią półsfery o promieniu równym odległości
komórka-elektroda. R2 – wartość rezystancji roztworu między powierzch-
nią tej półsfery a elektrodą referencyjną. Zel – impedancja elektrody.
Cwej , Rwej – pojemność i rezystancja wejściowa wzmacniacza.
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Rysunek 2.2: Porównanie kształtu potencjału czynnościowego zarejestrowanego elek-
trodą zewnątrzkomórkową z przebiegiem potencjału wewnątrzkomórko-
wego oraz jego pierwszą pochodną czasową. intra – przebieg napięcia
wewnątrzkomórkowego; extra – przebieg napięcia zarejestrowanego ze-
wnątrzkomórkowo; 1st deriv(intra) – pochodna czasowa sygnału zewną-
trzkomórkowego; τr, τd – czasy trwania odpowiednio narastającej i opa-
dającej części impulsu zarejestrowanego wewnątrzkomórkowo. Rysunek
zaadaptowany z pracy [19].

pulsu napięcie zmienia się wolniej i założenie dominacji prądu pojemnościowego
nad tym pochodzącym od działania kanałów jonowych może nie być spełnione.
Wnioski z powyższych rozważań znajdują potwierdzenie w wynikach eks-

perymentalnych. Na rysunku 2.2 zaadaptowanym z pracy [19] przedstawio-
no wynik równoczesnej rejestracji potencjału czynnościowego przez elektrodę
wewnątrz- i zewnątrzkomórkową oraz pokazano dla porównania przebieg po-
chodnej czasowej pierwszego z tych przebiegów. Zgodnie z modelem teoretycz-
nym, istnieje bardzo dobra zgodność pomiędzy tą pochodną i sygnałem rejestro-
wanym zewnątrzkomórkowo dla pierwszej fazy impulsu, natomiast w kolejnych
fazach rejestrowany przebieg czasowy jest wolniejszy niż to wynika z pochodnej,
co sugeruje większe znaczenie prądów wstrzykiwanych przez kanały jonowe.

Amplituda impulsu pochodzącego od ciała komórki. Oszacowanie amplitudy
rejestrowanego sygnału jest kluczowe dla zdefiniowania wymagań projektowych
dla matrycy mikroelektrodowej oraz współpracującej elektroniki odczytu. Jak
widać na rysunku 2.2, największa wartość przebiegu napięcia rejestrowanego
zewnątrzkomórkowo z ciała komórki w trakcie potencjału czynnościowego po-
jawia się w pierwszej fazie impulsu, czyli w fazie depolaryzacji. Jak zostało to
przedyskutowane powyżej, w tym czasie całkowity prąd pojawiający się wo-
kół ciała komórki jest zdominowany przez prąd pojemnościowy. Dlatego też
na potrzeby oszacowania amplitudy sygnału prądy wstrzykiwane przez kanały
jonowe można zaniedbać.
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Zakładając ponownie model neuronu jako punktowego źródła prądu leżące-
go na izolowanej powierzchni, otrzymuje się wartość generowanego potencjału
jako funkcję całkowitego prądu źródła In oraz odległości elektrody od neuronu:

Vz(r) =
Inρz
2πr
. (2.6)

Wartość prądu w danej chwili jest dana funkcją całkowitej pojemności mem-
brany Cm oraz szybkości zmian napięcia błony Ub:

In(t) = Cm
dUb
dt
. (2.7)

Ostatecznie

Vz(r) =
Cmρz
2πr
dUb
dt
. (2.8)

Wartość pochodnej dUbdt jest typowo szacowana na 100mV/ms [17, 18]. Dla
wartości Cm równej 100pF amplituda prądu wynosi więc 10nA. Zakładając
wartość ρz = 100Ωcm oraz r = 20µm, otrzymuje się na podstawie wzoru 2.4
wartość amplitudy rejestrowanego sygnału równą 80µV . Dla większych wartości
rezystywności ρz oraz mniejszych odległości r poziom sygnału jest odpowiednio
większy.
Przedstawiony model odnosi się jedynie do rejestracji sygnału w polu da-

lekim, kiedy można sprowadzić ciało komórki do źródła punktowego. Jeśli od-
ległość komórka-elektroda jest mała w porównaniu do średnicy komórki, przy-
bliżenie to przestaje być spełnione i należy spodziewać się, że wartości sygnału
wynikające z modelu będą zaniżone. Problem staje się jeszcze bardziej skom-
plikowany, gdy komórka w znacznej części lub w całości przykrywa elektrodę.
W takiej sytuacji rejestrowany potencjał jest praktycznie definiowany tylko
przez prąd generowany przez dolną powierzchnię błony ciała komórki, który
rozchodzi się w bardzo cienkiej warstwie roztworu pomiędzy błoną a powierzch-
nią elektrody. Grubość tej warstwy jest zazwyczaj szacowana na kilkadziesiąt
nm [20], a jej rezystancja jest liczona w megaomach. W efekcie generowany
potencjał może osiągać wartość kilku mV . Również kształt rejestrowanego im-
pulsu może ulec pewnej zmianie, zwłaszcza kiedy sprzężenie komórka-elektroda
jest na tyle silne, że wartość rezystancji roztworu staje się porównywalna z im-
pedancją błony komórkowej dla rozważanego zakresu częstotliwości; w takiej
sytuacji przebieg czasowy rejestrowanego impulsu może bardziej przypominać
kształt napięcia wewnątrzkomórkowego, niż jego pochodną czasową [21].

2.1.3. Rejestracja sygnału pochodzącego z aksonu

O ile analiza sygnału pochodzącego z ciała komórki bazuje zazwyczaj na
modelu źródła punktowego, opis pola potencjału powstającego wokół akso-
nu w trakcie propagacji potencjału czynnościowego musi uwzględniać wpływ
wielu punktów włókna. Najczęściej stosowany jest model nieskończenie dłu-
giego cylindra, na powierzchni którego potencjał ma w danej chwili czasowej
rozkład jednowymiarowy, tzn. zależy wyłącznie od współrzędnej z równoległej
do osi cylindra. Ponadto zakłada się, że szybkość rozchodzenia się potencja-
łu czynnościowego jest w każdym punkcie włókna taka sama, a jego kształt
nie ulega zmianie w czasie propagacji. Propagacja potencjału czynnościowego
w takim modelu sprowadzona jest więc do klasycznego problemu propagacji fali
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w jednym wymiarze, który opisuje się równaniem wiążącym drugą pochodną
przestrzenną z drugą pochodną czasową:

∂2φw
∂z2

=
1
v2
∂2φw
∂t2
. (2.9)

Z drugiej strony gradient przestrzenny potencjału w danej chwili czasowej
można powiązać z lokalną wartością prądu płynącego wewnątrz aksonu (o okre-
ślonej rezystancji na jednostkę długości) poprzez prawo Ohma:

Iw(z, t) =
πr2

ρw

∂φw
∂z
, (2.10)

gdzie r oznacza promień włókna, a ρw oporność właściwą środowiska w jego
wnętrzu. Ponieważ wartość tego prądu nie jest stała w funkcji z, więc należy
spodziewać się pewnego prądu przepływającego przez membranę aksonu. Jego
gęstość liczona na jednostkę długości wynosi

im(z, t) =
∂Iw
∂z
=
πr2

ρw
· ∂
2φw
∂z2
. (2.11)

W przypadku, gdy przedmiotem badań są komórki nerwowe kręgowców,
wartość promienia aksonu jest rzędu 1µm, podczas gdy odległość elektrody
od włókna wynosi typowo kilkadziesiąt µm lub więcej. Racjonalne jest więc
przybliżenie włókna aksonu modelem liniowego źródła sygnału, którego lokalna
gęstość generowanego prądu opisana jest równaniem 2.11. Położenie elektrody
rejestrującej można opisać we współrzędnych cylindrycznych, gdzie z określa
lokalizację wzdłuż włókna, a l odległość elektrody od aksonu. Potencjał reje-
strowany w punkcie (z, l) w chwili czasowej t stanowi superpozycję sygnałów
pochodzących od poszczególnych punktów źródła liniowego i wynosi

φ(z, l, t) =
ρz
4π

∫ +∞
−∞

im(z′, t)√
l2 + (z′ − z)2

dz′, (2.12)

gdzie ρz oznacza oporność właściwą środowiska na zewnątrz komórki. Podsta-
wiając 2.11 otrzymuje się:

φ(z, l, t) =
r2ρz
4ρw

∫ +∞
−∞

∂2φw(z′,t)
∂z′2√

l2 + (z′ − z)2
dz′. (2.13)

Ostatecznie mierzony sygnał można przedstawić jako funkcję drugiej po-
chodnej czasowej:

φ(z, l, t) =
r2ρz
4vρw

∫ +∞
−∞

∂2φi(z,t′)
∂t′2√

l2 + (vt′ − z)2
dt′. (2.14)

Chociaż podana zależność jest, mimo uproszczeń samego modelu, dosyć skom-
plikowana, to często kształt zmierzonego przebiegu potencjału w czasie można
rozsądnie przybliżyć bezpośrednio drugą pochodną czasową napięcia błony [22].
Amplituda takiego przebiegu jest funkcją bardzo wielu zmiennych. Przykłado-
wo dla komórek zwojowych siatkówki oka, amplitudy sygnałów rejestrowanych
z aksonów są typowo kilkukrotnie mniejsze niż te rejestrowane z ciała komórki
[6]. Zależność ta może jednak wyglądać inaczej dla innych rodzajów tkanek
nerwowych.
Przedstawiony model stosuje się wyłącznie do włókien niezmielinizowanych.

W przypadku aksonów zmielinizowanych, rejestrowany jest praktycznie sygnał
z poszczególnych węzłów Ranviera, stanowiących z rozsądnym przybliżeniem
źródła punktowe. Zgodnie z wiedzą autora niniejszej pracy, w literaturze bra-
kuje analizy parametrów rejestrowanych sygnałów dla tego typu pomiarów.
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2.2. Stymulacja komórki nerwowej z użyciem elektrod
zewnątrzkomórkowych

Elektroda zewnątrzkomórkowa, umieszczona w pobliżu neuronu, może być
użyta nie tylko do rejestracji aktywności komórki, ale również jako lokalne źró-
dło prądu wstrzykiwanego do płynu zewnątrzkomórkowego. Prądowi takiemu,
kontrolowanemu przez zewnętrzne źródło sygnału, odpowiada określone pole
potencjału w otoczeniu komórki, które oddziaływuje na jej błonę powodując
jej lokalną depolaryzację lub hiperpolaryzację. Jeśli depolaryzacja jakiegoś frag-
mentu błony jest wystarczająco silna, generowany jest potencjał czynnościowy
– zachodzi sztuczna stymulacja neuronu.
Do stymulowania komórek nerwowych używa się elektrod bardzo różnej

wielkości, najczęściej o kształcie koła o średnicy od kilku do kilkuset µm.
W najbardziej interesującym z punktu widzenia niniejszej pracy przypadku,
gdy polem badań jest selektywna stymulacja pojedynczych komórek nerwo-
wych, niezbędne jest użycie możliwie małych elektrod, o rozmiarach znacząco
mniejszych od typowej odległości między sąsiednimi neuronami.
W najbardziej typowej konfiguracji prąd stymulacyjny wstrzykiwany jest

przez pojedynczą elektrodę, leżącą najbliżej ciała komórki lub też w pobliżu
aksonu, zależnie od typu prowadzonych badań. Prąd ten ulega symetryczne-
mu rozpływowi w środowisku zewnątrzkomórkowym, generując pole potencjału
o rozkładzie takim jak to opisano w sekcji 2.1.1, i ostatecznie jest zbierany przez
dużą i odległą elektrodę referencyjną. Jeśli kilka elektrod wstrzykuje prąd rów-
nocześnie, wynikowe pole potencjału można oszacować dokonując superpozycji
pól od poszczególnych elektrod.
W najprostszym przypadku przebieg czasowy prądu stymulacyjnego ma

charakter jednofazowego impulsu prostokątnego o ujemnej polarności. Jego
efektem jest powstanie, na czas generacji tego impulsu, niezmiennego w czasie
pola potencjału powodującego zmiany napięcia w różnych fragmentach błony
komórkowej. W pierwszym przybliżeniu zwiększanie się napięcia depolaryzacji
błony aż do wartości progowej można przedstawić jako ładowanie upływnego
kondensatora o określonej stałej czasowej τ [23]. Jeśli czas trwania impulsu td
jest znacząco mniejszy od τ , zależność minimalnej wartości prądu stymulacji
Ipr wystarczającej do aktywowania neuronu od td dana jest prostą zależnością

Ipr ∝
1
td
, (2.15)

natomiast dla bardzo długich impulsów poziom Ipr przestaje zależeć od td i osią-
ga wartość graniczną, zwaną prądem reobazy (Ir). Czas trwania impulsu, dla
którego prąd progowy jest dwa razy większy od Ire, nazywany jest chronaksją
(tch, rysunek 2.3). Typowo wartość chronaksji wynosi około 70% stałej czasowej
integratora1 τ [24].
W przypadku stymulacji z użyciem elektrody zewnątrzkomórkowej przewi-

dzenie obszaru błony, w którym inicjowany jest potencjał czynnościowy, jest
bardzo trudne nawet w sytuacji, gdy znane jest położenie elektrody względem
poszczególnych elementów komórki. Ponieważ wartość chronaksji dla różnych
fragmentów błony komórkowej jest bardzo różna – od ok. 50-200µs dla aksonów,

1 Proporcja pomiędzy stałą czasową i chronaksją byłaby zawsze taka sama, gdyby mem-
brana neuronu faktycznie działała jak upływny, liniowy kondensator. Ponieważ jednak ini-
cjacja potencjału czynnościowego wiąże się z aktywacją kanałów jonowych, a zatem zmianą
impedancji błony i pojawieniem się efektów nieliniowych, stosunek tch/τ może zależeć od typu
neuronu, a także kształtu impulsu stymulacyjnego.
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Rysunek 2.3: Zależność progowej wartości prądu oraz całkowitej wartości ładunku od
czasu trwania impulsu. Dla krótkich impulsów (o czasie trwania mniej-
szym od wartości chronaksji) wartość prądu jest odwrotnie proporcjonal-
na do czasu, a całkowity ładunek stały. Dla bardzo dużych czasów prąd
stymulacji jest stały, co oznacza liniową zależność ładunku od czasu trwa-
nia impulsu. td – czas trwania impulsu. Ipr – wartość progowa amplitudy
impulsu. Qpr – wartość progowa ładunku fazy ujemnej impulsu. Ir –
wartość prądu reobazy. tch – wartość chronaksji.

do kilkums (a nawet więcej) w przypadku bezpośredniej, wewnątrzkomórkowej
stymulacji ciała komórki – poprzez jej pomiar możliwe jest pośrednie określenie
fragmentu komórki, w którym nastąpiła inicjacja impulsu [25].
Zgodnie z powszechnie przyjętą teorią stymulacja zewnątrzkomórkowa w ty-

powych warunkach powoduje powstanie potencjału czynnościowego w aksonie,
w tym często w jego początkowym fragmencie, a nie w ciele komórki, nawet wte-
dy, gdy elektroda jest umiejscowiona bardzo blisko somy. Hipoteza ta znajduje
potwierdzenie zarówno w detalicznych symulacjach, jak i w danych eksperymen-
talnych, dla komórek z włóknami zmielinizowanymi – jak w centralnym ukła-
dzie nerwowym [25, 26] – i niezmielinizowanymi, jak w siatkówce oka [27, 28].
W przypadku użycia elektrody o rozmiarach porównywalnych z komórką, jej
umieszczenie w pobliżu ciała komórki daje zbliżone wartości prądu progowego,
jak w przypadku jej położenia w pobliżu włókna aksonu [27-29].
Duża wrażliwość aksonu na stymulację na całej jego długości oznacza, że

trudno jest zbudować system oparty na matrycy mikroelektrodowej zdolny do
selektywnej stymulacji pojedynczych neuronów. Ponieważ włókna aksonów mo-
gą mieć długość liczoną w milimetrach, a odległość między elektrodami w tego
rodzaju systemie powinna być mniejsza niż 100 µm, więc należy spodziewać
się, że dany akson mógłby być równie łatwo stymulowany przez wiele elek-
trod. Z drugiej strony, w pobliżu danej elektrody przebiega wiele aksonów,
przynależnych do komórek, których ciała znajdują się w różnych odległościach,
i każdy z tych aksonów może być łatwo pobudzony. Dlatego też podejmowane
są próby optymalizacji zarówno budowy matryc [18], jak i kształtów impulsów
stymulacyjnych [26] w taki sposób, aby maksymalizować prawdopodobieństwo
inicjacji potencjału czynnościowego bezpośrednio w ciele komórki z uniknięciem
pobudzania aksonów.

2.2.1. Stymulacja ciała komórki

Bezpośrednia stymulacja ciała komórki oznacza w praktyce, że musi się ono
znajdować bardzo blisko elektrody. Opublikowane analizy tego problemu doty-
czą zawsze przypadku, gdy tylko jedna elektroda używana jest do generowania
prądu stymulacyjnego [18, 30].
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Elektroda taka, rozpatrywana jako punktowe źródło, generuje symetryczne
pole potencjału o rozkładzie zależnym jedynie od odległości od źródła (porów-
naj sekcja 2.1.1)

V (x) = IsRv(r) =
Isρz
2πx
. (2.16)

Jeśli ciało komórki o kształcie sferycznym jest umieszczone w takim polu, to
poszczególne obszary jego błony poddawane są działaniu potencjału o różnych
wartościach. Największa różnica potencjałów istnieje pomiędzy punktami leżą-
cymi najbliżej i najdalej od elektrody. Punkty te leżą na prostej, która prze-
chodzi również przez elektrodę, a rozpatrywana różnica potencjałów wynosi

∆V =
Isρz
2π

(
1
x− r

− 1
x+ r

)
, (2.17)

gdzie x oznacza odległość centrum komórki od elektrody, a r – promień komór-
ki. W stanie stacjonarnym, gdy napięcie membrany nie zmienia się w czasie
w żadnym jej punkcie, dana różnica potencjałów równoważna jest sumie napięć
błony w najbliższym i najdalszym od elektrody punkcie membrany. Napięcia
te są zawsze przeciwnego znaku – jeden z tych obszarów błony jest zdepolary-
zowany, a drugi podlega hiperpolaryzacji – natomiast ich wartości bezwzględne
przyjmuje się za identyczne [18, 30]. Oznacza to, że stymulacja ciała komórki
jest tak samo efektywna przy użyciu prądu ujemnego, jak dodatniego.
Wartość progowa prądu stymulacji dla danych wartości r i x jest łatwa do

oszacowania i wynosi:

Ith =
π∆Vth
ρz

(x− r)(x+ r)
2r

. (2.18)

Zakładając minimalną wartość depolaryzacji błony na poziomie 15mV oraz
rezystywność płynu zewnątrzkomórkowego ρz równą 100Ωcm, dla ciała komórki
o promieniu 5µm i centrum leżącym 20µm od elektrody prąd progowy wynosi
około 3.75µA.
Oszacowana wartość jest w istocie wartością prądu reobazy. Określenie war-

tości chronaksji dla tego typu stymulacji jest dosyć trudne, brak jest też ja-
kichkolwiek danych doświadczalnych donoszących o stymulacji rzeczywistych
komórek nerwowych poprzez bezpośrednią ekscytację ciała komórki. Jednakże
można spodziewać się rozwoju prac nad tą techniką stymulacji wraz ze wzro-
stem zainteresowania budową systemu do selektywnej stymulacji wielu komórek
nerwowych.

2.2.2. Stymulacja włókna aksonu

Problem stymulacji włókna aksonu – zarówno zmielinizowanego, jak i nie-
zmielinizowanego – był modelowany analitycznie przez wielu autorów [31-36],
przy różnych przyjętych założeniach. Poniższa analiza jest zgodna z tą zapro-
ponowaną przez Rattaya [32], stosunkowo ogólną i uniwersalną. Aby określić
wpływ zewnątrzkomórkowego pola potencjału na polaryzację membrany akso-
nu w określonym punkcie, włókno modeluje się jako prostą sieć elektryczną,
tak jak to pokazano na rysunku 2.4. Cały akson jest rozpatrywany jako nie-
skończenie długi cylinder, podzielony na jednostkowe cylindry o stałej długo-
ści. W przypadku włókna zmielinizowanego długość ta odpowiada odległości
między kolejnymi węzłami Ranviera, natomiast w przypadku włókna niezmie-
linizowanego jest ona zazwyczaj przyjmowana jako infinitezymalnie mała. Pod
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Rysunek 2.4: Schemat sieci elektrycznej dla symulacji prądów membrany w aksonie
w trakcie stymulacji. Obszar zaznaczony na zielono odpowiada fragmen-
towi błony, przez którą wpływa prąd do wnętrza n-tego cylindra. Porów-
naj [32].

względem przestrzennym omawiany model jest jednowymiarowy, tzn. wartości
wszystkich potencjałów zależą jedynie od współrzędnej związanej z osią walca
oraz od czasu. Elektryczne własności membrany jednostkowego walca opisane
są przez pojemność Cm oraz przewodność Gm, która zależy od napięcia błony.
Przewodność środowiska wewnętrznego aksonu na odcinku ∆x odpowiadają-
cym długości walca oznaczona jest jako Ga.
Przy określonym rozkładzie potencjału wewnątrz i na zewnątrz komórki

wzdłuż aksonu, pierwsze równanie Kirchhoffa dla cylindra o indeksie n przyj-
muje postać

Cm
d(Vw,n − Vz,n)

dt
+ Ijonowy,n +

+Ga(Vw,n − Vw,n−1) +Ga(Vw,n − Vw,n+1) = 0, (2.19)

gdzie Vw,n oznacza potencjał wewnątrz cylindra o indeksie n, a Vz,n na jego
powierzchni zewnętrznej. Potencjał spoczynkowy, jako identyczny na całej dłu-
gości włókna i niezmienny w czasie można wyeliminować poprzez wprowadzenie
potencjału zredukowanego:

Vn = Vw,n − Vz,n − Vrest, (2.20)

który opisuje odchyłkę napięcia błony n-tego cylindra od wartości spoczynko-
wej. Podstawiając 2.20 do 2.19 otrzymuje się

dVn
dt
=
1
Cm

{
Ga
(
Vn−1 − 2Vn + Vn+1 +

+Vz,n−1 − 2Vz,n + Vz,n+1
)
− Ijonowy,n

}
. (2.21)



28 Rozdział 2. Rejestracja i stymulacja aktywności komórek nerwowych

Oznaczając oporność właściwą płynu wewnątrzkomórkowego jako ρw, pojem-
ność błony na jednostkę powierzchni jako cm oraz gęstość prądu jonowego jako
jjonowy, wartości Cm, Ga oraz Ijonowy dla włókna o średnicy d można wyrazić
jako

Cm = πd∆xcm, (2.22)

Ga =
πd2

4ρw∆x
, (2.23)

Ijonowy = jjonowyπd∆x. (2.24)

Ostatecznie

dVn
dt
=
1
cm

{ d
4ρw

(Vn−1 − 2Vn + Vn+1
(∆x)2

+

+
Ve,n−1 − 2Ve,n + Ve,n+1

(∆x)2
)
− jjonowy,n

}
. (2.25)

Na szybkość zmian napięcia błony w danym punkcie i w danej chwili składają się
więc trzy czynniki, związane odpowiednio z rozkładem napięcia błony wzdłuż
włókna, rozkładem zewnętrznego pola potencjału wzdłuż włókna oraz wartością
prądów jonowych przepływających przez błonę; dla ∆x 7→ 0 pierwsze dwa
czynniki sprowadzają się do drugich pochodnych przestrzennych odpowiednich
wielkości liczonych wzdłuż włókna.
Wyznaczenie napięcia błony jako funkcji czasu wymaga włączenia do obli-

czeń skomplikowanego modelu działania kanałów jonowych. Zgodnie z analizą
McNeal’a przeprowadzoną dla aksonów zmielinizowanych [31], dla napięć błony
mniejszych niż około 80% wartości progowej prądy jonowe są proporcjonalne
do napięcia błony, zatem można je opisać poprzez wprowadzenie jednego pa-
rametru (przewodności błony). Jednakże dla napięć bliskich progowemu, gdy
następuje otwarcie kolejnych kanałów sodowych, przewodność ta staje się silnie
nieliniowa i konieczne jest użycie bardziej skomplikowanego opisu.
Zgodnie z równaniem 2.25 optymalizacja rozkładu przestrzennego pola elek-

trycznego generowanego przez prąd stymulacyjny sprowadza się do maksymali-
zacji drugiej pochodnej tego pola liczonej wzdłuż włókna (w przypadku włókna
zmielinizowanego można mówić o różnicowym odpowiedniku tej pochodnej).
Wielkość ta nazywana jest funkcją aktywacyjną. Jej rozkład wzdłuż aksonu
przy stymulacji prądem ujemnym z użyciem pojedynczej elektrody pokazano
na rysunku 2.5. Jak widać, funkcja aktywacyjna ma wartość ujemną, co odpo-
wiada depolaryzacji błony, jedynie dla niewielkiego fragmentu włókna, podczas
gdy dalsze jego obszary podlegają niewielkiej hiperpolaryzacji. Z drugiej strony,
możliwe jest zainicjowanie potencjału czynnościowego za pomocą prądu ano-
dowego o dużej amplitudzie, kosztem bardzo silnej hiperpolaryzacji fragmentu
aksonu leżącego najbliżej elektrody.

2.2.3. Prąd stymulacji jako funkcja odległości komórka-elektroda

Zgodnie z modelem upływnego kondensatora, zainicjowanie potencjału czyn-
nościowego jest możliwe przy użyciu amplitudy stymulacji (rozumianej jako
całkowity ładunek wstrzyknięty podczas trwania impulsu) równej lub większej
od wartości progowej. W praktyce użycie zbyt dużej amplitudy nie jest zalecane
ze względu na możliwość uszkodzenia tkanki lub zainicjowania niepożądanych
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Rysunek 2.5: Przebieg wartości funkcji aktywującej (ozn. FA) wzdłuż włókna przy
stymulacji pojedynczą elektrodą punktową. Jeśli odległość elektrody od
włókna wynosi l, a dla punktu o największej negatywnej wartości funkcji
aktywującej przyjmie się z = 0, to miejsca zerowe FA leżą w przybli-
żeniu w z = ±0.7l. Maksymalne wartości dodatnie FA przypadają dla
z = ±1.22l i są około pięciokrotnie mniejsze niż wartości najbardziej
ujemne.

reakcji chemicznych na powierzchni elektrody (zagadnienia te zostaną dokład-
niej omówione w rozdziale 4). Dlatego też ważne jest przybliżone określenie
wartości progowej amplitudy dla określonego wzajemnego położenia komórki
i elektrody.
Najdokładniejszą dotychczas analizę zależności progowego poziomu stymu-

lacji od odległości komórka-elektroda przedstawił Ranck w roku 1975 [24]. Ana-
liza ta dotyczy komórek centralnego układu nerwowego, czyli o zmielinizowa-
nych aksonach. Rysunek 2.6, zaadaptowany z tej pracy, przedstawia tę zależ-
ność w formie kompilacji wyników eksperymentalnych wielu autorów. Wyniki
te podlegają dosyć znacznemu rozrzutowi. Jeżeli jednak wyniki odpowiadające
stymulacji ciała komórki (kiedy potencjał czynnościowy jest prawdopodobnie
inicjowany w początkowym obszarze aksonu) oraz włókna aksonu są analizo-
wane oddzielnie, ich jednorodność jest znacznie lepsza. Dla odległości równej
2mm uśredniona wartość progowa wynosi około 300nC zarówno dla stymulacji
ciała komórki, jak i aksonu. Dla odległości 50µm ładunek progowy wynosi od-
powiednio 1.5nC oraz 0.2nC. Jeśli wartości tych użyć do wyznaczenia krzywych
o ogólnej postaci I ∝ rx, wartość wykładnika x wyniosłaby w przybliżeniu 1.5
dla stymulacji ciała komórki oraz 2 w przypadku aksonu.
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Rysunek 2.6: Zależność między progową wartością prądu stymulacji a odległością mię-
dzy komórką i elektrodą dla neuronów centralnego układu nerwowego.
Myelinated fiber - stymulacja aksonów zmielinizowanych. Cell body -
stymulacja ciała komórki. Wszystkie wyniki znormalizowane dla czasu
trwania impulsu równego 200µs. Rysunek zaadaptowany z [24].



Rozdział 3

Modelowanie i parametryzacja własności
elektrycznych mikroelektrod

Przedstawiony w poprzednim rozdziale opis mechanizmów rejestracji oraz
stymulacji aktywności komórek nerwowych oparty był na analizie pól poten-
cjału powstałych w środowisku zewnątrzkomórkowym na skutek albo prądów
jonowych związanych z generacją potencjału czynnościowego, albo też prą-
dów wstrzykiwanych przez elektrodę. W obu tych przypadkach elektroda była
traktowana jako idealny detektor/źródło sygnału, o nieskończenie małych roz-
miarach i zerowej impedancji własnej. Tymczasem w przypadku rzeczywistych
elektrod, a w szczególności mikroelektrod o rozmiarach liniowych rzędu kilku-
-kilkunastu mikrometrów, impedancja jest znaczna, a jej określenie i nierzadko
redukcja na drodze specjalnej obróbki elektrochemicznej są niezbędne w eks-
perymentach neurobiologicznych.
Niniejszy rodział zawiera opis zjawisk fizycznych determinujących własności

elektryczne mikroelektrody zanurzonej w elektrolicie oraz dyskusję powszech-
nie przyjętego elektrycznego modelu zastępczego. Impedancja elektrody ana-
lizowana jest w dziedzinie częstotliwości, przy założeniu jej niezależności od
amplitudy sygnału. Dodatkowo przedstawiono dyskusję zjawisk nieliniowych,
szczególnie istotnych dla sygnałów o dużej amplitudzie. Rozdział kończy się
dyskusją wyników pomiaru impedancji mikroelektrody platynowej, identycznej
z używanymi obecnie w badaniach siatkówki oka.

3.1. Modelowanie zjawisk fizycznych determinujących elektryczne
własności mikroelektrody

Kiedy metalowa elektroda zostaje zanurzona w elektrolicie, pomiędzy me-
talem i elektrolitem zaczynają przebiegać procesy wymiany elektronów i zwią-
zane z tym reakcje utlenienia i redukcji zachodzące na powierzchni elektrody.
W wyniku tych procesów następuje z jednej strony naładowanie warstwy me-
talu, a z drugiej zmiana koncentracji jonów w roztworze przy powierzchni elek-
trody. Powoduje to powstanie określonego pola elektrycznego, wpływającego
na dynamikę reakcji. Ostatecznie reakcje utlenienia i redukcji równoważą się
i sumaryczny prąd pomiędzy elektrodą i roztworem zanika – interfejs elektro-
da/elektrolit stabilizuje się. Stan równowagi związany jest z pewnym polem
elektrycznym o w ogólności niezerowym natężeniu.
Struktura przestrzenna interfejsu pokazana jest schematycznie na rysunku

3.1. Warstwę najbliższą powierzchni elektrody tworzą przede wszystkim spola-
ryzowane cząsteczki wody. Powierzchnię zdefiniowaną przez elektryczne środ-
ki ciężkości tych cząsteczek nazywa się wewnętrzną warstwą Helmholtza (ozn.
WH). Warstwę kolejną tworzą jony metalu, do których standardowo przyłą-
czone są cząsteczki wody (tak zwane jony hydratowane). Elektryczne środki
ciężkości tych jonów określają tzw. zewnętrzną warstwę Helmholtza (ozn. ZH).
Pozostała część tych jonów porusza się bardziej swobodnie w roztworze. Jed-
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Rysunek 3.1: Struktura przestrzenna interfejsu między elektrodą i elektrolitem. Czą-
steczki wody są przedstawione jako dipole, a strzałki wskazują ładunek
dodatni.

nocześnie z drugiej strony interfejsu, tzn. na powierzchni metalu, gromadzą się
elektrony. Zewnętrzną warstwę Helmholtza oraz powierzchnię metalu można
traktować jak dwie okładki kondensatora – zatem w pierwszym przybliżeniu
powstały interfejs ma pod względem elektrycznym charaker pojemnościowy,
a przyciąganiu i odpychaniu elektronów do powierzchni metalu oraz jonów do
zewnętrznej warstwy Helmholtza odpowiada przepływ ładunku przez elektro-
dę. Strukturę przestrzenną odpowiadającą omawianej pojemności nazywa się
warstwą podwójną.
Niezależnie od procesu ładowania pojemności warstwy podwójnej, na po-

wierzchni elektrody zachodzą reakcje elektrochemiczne redukcji i utlenienia jo-
nów roztworu, którym towarzyszy fizyczny transfer elektronów między metalem
a elektrolitem. Procesy takie umożliwiają przepływ przez elektrodę prądu sta-
łego. Pod względem elektrycznym można je opisać w pierwszym przybliżeniu
zwykłą rezystancją, którą łączy się równolegle z pojemnością warstwy podwój-
nej tworząc elektryczny schemat zastępczy interfejsu elektroda/elektrolit.
W praktyce pod pojęciem impedancji elektrody rozumie się standardowo

impedancję mierzoną pomiędzy daną elektrodą, a dużą i odległą elektrodą
referencyjną. W takiej sytuacji mierzona wartość impedancji odpowiada sze-
regowemu połączeniu trzech składowych:
— impedancji związanej z powierzchnią badanej elektrody (impedancja inter-
fejsu elektroda/elektrolit);

— rozproszonej rezystancji roztworu, przez który przepływa ładunek między
elektrodą badaną i referencyjną;

— impedancji interfejsu elektrody referencyjnej.
Ze względu na dużą powierzchnię – a zatem niską impedancję – elektrody refe-
rencyjnej, ostatni składnik może być zazwyczaj zaniedbany. Uzupełniając za-
tem schemat impedancji interfejsu rezystorem odpowiadającym rozproszonej
impedancji roztworu, uzyskuje się standardowy elektryczny obwód zastępczy
impedancji elektrody. Schemat takiego obwodu pokazano na rysunku 3.2.
Przedstawiony obwód oferuje akceptowalny jakościowy obraz zależności im-

pedancji elektrody od częstotliwości, jednak jest dokładny tylko dla przypad-
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Rysunek 3.2: Standardowy model elektryczny elektrody zanurzonej w elektrolicie. Cwp
– pojemność warstwy podwójnej. Re – rezystancja elektrochemiczna, opi-
sująca reakcje redukcji i utlenienia. Rre – rozproszona rezystancja elek-
trolitu.

ku, gdy powierzchnia rozpatrywanej elektrody jest gładka, a zmiany napięcia
elektrody w czasie nie przekraczają kilkunastu mV. Pierwszy warunek nie jest
spełniony w przypadku większości elektrod używanych w badaniach komórek
nerwowych, a w szczególności w przypadku najmniejszych mikroelektrod. Po-
nieważ impedancja interfejsu elektroda/elektrolit w sposób oczywisty rośnie
wraz z ograniczeniem powierzchni, jej wartość w przypadku średnicy elektrody
rzędu kilku µm byłaby bardzo wysoka. Dlatego też standardowo mikroelek-
trody tego typu poddaje się dodatkowej obróbce, prowadzącej do powstania
na jej powierzchni porowatej struktury o charakterze fraktalnym, co prowadzi
do zwiększenia efektywnej powierzchni kontaktu między elektrodą a roztworem
(nawet o rzędy wielkości). W przypadku elektrod platynowych (a także tych
wykonanych ze złota) procesem takim jest elektroliza platyny przeprowadzana
w kontrolowanych warunkach [37, 38].
Zwiększenie efektywnej powierzchni interfejsu elektroda/elektrolit prowadzi

do proporcjonalnej redukcji jego impedancji, z drugiej jednak strony impedan-
cja warstwy podwójnej w przypadku tak powstałej struktury nie ma już cha-
rakteru zwykłej pojemności. Zamiast tego, jej zależność od częstotliwości jest
postaci

Z(ω) = k0(jω)−β, (3.1)

gdzie typowa wartość β wynosi 0.8 do 0.9. Ponieważ faza impedancji określonej
wzorem 3.1 jest stała w funkcji częstotliwości, warstwa podwójna jest często
nazywana elementem o stałej fazie. Model impedancji elementu o stałej fazie
zostanie omówiony w sekcji 3.1.1.
Problem zmian napięcia elektrody i związanej z nimi nieliniowości impedan-

cji interfejsu elektroda/elektrolit, a w szczególności rezystancji Re, jest bardzo
istotny w przypadku stymulacji komórek nerwowych, związanej z generacją
napięć elektrody o amplitudzie rzędu setek mV. Generalnie, szybkość reakcji
chemicznych na powierzchni elektrody, dla napięć przekraczających określony
próg, zaczyna rosnąć bardzo gwałtownie, czemu odpowiada spadek wartości
rezystancji Re. Problem ten zostanie omówiony w sekcji 3.1.2.
Ograniczenia modelu impedancji elektrody przedstawionego na rysunku 3.2

spowodowały, że bardziej popularny jest model zmodyfikowany, uwzględniający
wspomniane powyżej efekty i przedstawiony na rysunku 3.3. Schemat ten jest
powszechnie akceptowany jako dobrze modelujący zachowanie rzeczywistych
mikroelektrod używanych w eksperymentach neurobiologicznych [39] i będzie
stanowił podstawę dalszych analiz w niniejszej pracy.
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Rysunek 3.3: Zmodyfikowany model elektryczny elektrody zanurzonej w elektrolicie.
Zwp - impedancja warstwy podwójnej z uwzględnieniem efektów porowa-
tości powierzchni. Re - rezystancja ”elektrochemiczna” z uwzględnieniem
efektów nieliniowych. Rre - rozproszona rezystancja roztworu.

3.1.1. Impedancja warstwy podwójnej

W zakresie częstotliwości interesującym dla większości zastosowań neurobio-
logicznych impedancja interfejsu elektroda/elektrolit jest całkowicie zdomino-
wana przez pojemność warstwy podwójnej, a w wielu przypadkach możliwe jest
całkowite pominięcie rezystancji elektrochemicznej w schemacie zastępczym.
Z historycznego punktu widzenia pierwsze modele własności elektrycznych in-
terfejsu były budowane właśnie w oparciu o zwykłą pojemność.

Model Helmholtza. Model warstwy podwójnej jako kondensatora zapropo-
nował po raz pierwszy Helmholtz w 1879 roku [40]. Warstwa zorientowanych
cząsteczek wody jest tutaj traktowana jako dielektryk, a wynikowa pojemność
kondensatora CH o jednostkowej powierzchni dana jest wzorem

CH =
ε0εr
dZH
, (3.2)

gdzie ε0 oznacza przenikalność dielektryczną próżni, εr względną przenikalność
dielektryka, a dZH odległość zewnętrznej warstwy Helmholtza od powierzchni
metalu. Wartości te są przyjmowane na poziomie odpowiednio 78.5 dla εr (war-
tość dla wody w temperaturze 25oC) oraz 5Å dla dZH [37], co daje wartość CH
na poziomie 1.4 pFµm2 .
Zgodnie z modelem Helmholtza ładowanie kondensatora odpowiada gro-

madzeniu się wszystkich hydratowanych jonów metalu tuż przy powierzchni
elektrody i zawsze w tej samej odległości. Oznacza to, że impedancja warstwy
podwójnej w tym modelu nie zależy w żaden sposób od napięcia przyłożonego
do elektrody. Zależność taka jest jednak obserwowana doświadczalnie, a brak
możliwości jej wyjaśnienia na gruncie omawianego modelu stanowi jego główny
słaby punkt.

Model Gouy-Chapmana. Rozwiązanie problemu zależności pojemności od na-
pięcia zaproponowali niezależnie Gouy w 1910 roku [41] oraz Chapman w 1913
[42]. Według tego modelu, hydratowane jony podlegają nie tylko oddziaływa-
niom elektrycznym z elektronami zgromadzonymi na powierzchni metalu, ale
także termicznym, a ładunek jest gromadzony w warstwie dyfuzyjnej rozcią-
gającej się od powierzchni metalu w głąb roztworu. Wzrost napięcia powoduje
przyciąganie jonów do powierzchni elektrody, zmniejszając rolę efektów ter-
micznych, i prowadzi do wzrostu pojemności warstwy podwójnej.
Rozkład potencjału w warstwie dyfuzyjnej w zależności od odległości od

elektrody dany jest zależnością

V (x) = V0e
x
LD , (3.3)
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gdzie LD jest tzw. długością Debye [37]. Wartość tej stałej, która może być
traktowana jako grubość charakterystyczna warstwy dyfuzyjnej, wynosi:

LD =

√
ε0εrkBT

2n0z2q2
, (3.4)

gdzie n0 oznacza koncentrację jonów w roztworze, a z wartościowość jonu. Dla
wartości n0 typowej dla roztworu fizjologicznego, czyli ok. 300mmol/litr, oraz
przy założeniu z = 1 długość Debye jest rzędu zaledwie około 5.5Å.
Pojemność warstwy podwójnej na jednostkę powierzchni w omawianym mo-

delu wynosi

CG =
ε0εr
LD
cosh
zV0q

2kbT
. (3.5)

Przy spoczynkowym potencjale elektrody wynoszącym 50mV , dla z = 1 oraz
przy stężeniu roztworu na poziomie 300mmollitr wartość ta wynosi około 1.9

pF
µm2 ,

jest więc zbliżona do wartości wynikającej z modelu Helmholtza.
Model Gouy-Chapmana tłumaczy jakościowo efekt spadku impedancji war-

stwy podwójnej przy wzroście napięcia elektrody, jednak przewidywana zależ-
ność jest zbyt silna, a wartości pojemności, szczególnie dla dużych potencjałów
elektrody, zbyt duże. Można zauważyć, że w modelu tym odległość jonów od
powierzchni metalu może być dowolnie mała, również mniejsza niż stała dZH
dla modelu Helmholtza. Widać więc, że zwłaszcza w przypadku dużych poten-
cjałów elektrody, gdy jony są silnie przyciągane do jej powierzchni, realistyczny
model powinien uwzględniać ograniczenie wynikające z rozmiarów hydratowa-
nych jonów metalu.

Model Sterna. W 1924 roku Stern zaproponował model będący kombinacją
modeli Helmholtza oraz Gouy-Chapmana i pozbawiony ich najważniejszych
słabych punktów. Pojemność warstwy podwójnej jest w tym modelu równa
pojemności kondensatora będącego szeregowym połączeniem kondensatorów
wynikających z modeli Helmholtza i Gouy-Chapmana:

1
CS
=
1
CH
+
1
CG
. (3.6)

Dla silnych pól elektrycznych, gdy wpływ efektów termicznych jest ograniczony,
pojemność CG rośnie, a zatem wynikowa pojemność CS staje się zbliżona do
CH . Z drugiej strony, dla stosunkowo słabych pól, w szczególności dla roztworów
o niedużym stężeniu, pojemność wynikająca z modelu Gouy-Chapmana jest
dużo mniejsza od tej przewidywanej przez Helmholtza, a zatem ich szeregowe
połączenie daje wartość zbliżoną do CG.
Model Sterna pozwala na poprawne oszacowanie rzędu wielkości impedancji

warstwy podwójnej rzeczywistych elektrod [37, 38] oraz dobrze opisuje obser-
wowaną zależność tej impedancji od napięcia elektrody. Jeśli jednak konieczne
jest bardziej precyzyjne modelowanie przebiegu impedancji warstwy podwój-
nej od częstotliwości, niezbędna jest analiza efektów związanych z porowatością
powierzchni elektrody.

Efekty związane z porowatością powierzchni

Zgodnie z modelem warstwy podwójnej jako zwykłej pojemności, zależ-
ność impedancji elektrody od częstotliwości powinna być typu Z(ω) ∝ (jω)−1
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Rysunek 3.4: Elektryczny schemat zastępczy fragmentu warstwy podwójnej według
modelu Nyikossa-Pajkossego. Rysunek zaadaptowany z pracy [47].

w stosunkowo szerokim zakresie częstotliwości. Pomiary rzeczywistych elektrod
wykazują jednak zależność w postaci

Z(jω) = k0(jω)−β, (3.7)

gdzie podawane wartości parametru β są rzędu 0.8 do 0.9. Różnica w stosunku
do impedancji zwykłej pojemności, chociaż może się wydawać niewielka, została
jednak wielokrotnie potwierdzona, a próby fizycznego wyjaśnienia tego zjawiska
sięgają lat 30-tych XX wieku.
Istnieje powszechna zgoda co do faktu, że źródłem obserwowanej charakte-

rystyki jest porowatość powierzchni elektrody. Począwszy od pracy de Leviego
z roku 1965 [44], zaproponowano kilka modeli geometrycznych, prowadzących
do odtworzenia wyników pomiarowych na drodze analitycznej [44-48] bądź nu-
merycznej [49]. Większość z tych prac opiera się w większym lub mniejszym
stopniu na teorii fraktali, proponując modele geometryczne o specyficznych
własnościach. Przedstawiony poniżej model, podany za pracą [47], pozwala
uniknąć szczegółowych założeń i wiąże w elegancki sposób wartość β bezpo-
średnio z wymiarem fraktalnym powierzchni.

Model Nyikossa-Pajkossego. Omawiany model bazuje na następujących zało-
żeniach:
— powierzchnia elektrody ma charakter fraktalny, czyli w pewnym zakresie
skali wygląda identycznie przy dowolnym powiększeniu;

— w skali mikroskopowej impedancja fragmentu powierzchni, mierzona bezpo-
średnio przy tej powierzchni odpowiada zwykłej pojemności, którą oszaco-
wuje się zgodnie z modelem Helmholtza;

— rozmiar największych nieregularności powierzchni jest mały w porównaniu
do całkowitego rozmiaru elektrody;

— rozmiar najmniejszych nieregularności jest duży w porównaniu do grubości
warstwy Helmholtza.

Elektryczny model zastępczy, obejmujący fragment powierzchni rozpatrywa-
nej elektrody i niewielką ilość elektrolitu, przedstawiono na rysunku 3.4. Pod
względem elektrycznym analizowana powierzchnia jest połączeniem równole-
głym poszczególnych jej jednostkowych elementów, a impedancja każdego z nich
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dana jest połączeniem szeregowym pojemności i rezystancji pewnej objętości
roztworu:

Zk(jω) =
1
jωCk

+Rk. (3.8)

Odpowiadająca takiej impedancji przewodność wynosi:

Yk(jω) =
jωCk

1 + jωRkCk
. (3.9)

Przewodność rozpatrywanego fragmentu powierzchni jest sumą przewodności
jednostkowych:

Y (jω) =
∑
k

jωCk
1 + jωRkCk

. (3.10)

Jeśli teraz będzie się analizować fragment powierzchni o innej wielkości, tak
że odległości jednostkowe przeskalują się do wartości r, to przewodność całego
fragmentu wzrośnie proporcjonalnie do powierzchni:

Y (r, jω) = r2Y (1, ω), (3.11)

podczas gdy elementarna pojemność, związana bezpośrednio z powierzchnią,
skaluje się zgodnie z wymiarem fraktalnym D:

Ck(r) = rDCk(1). (3.12)

Rezystancja przeskalowanego fragmentu roztworu wynosi teraz

Rk(r) = r−1Rk(1). (3.13)

Ostatecznie

Y (r, jω) =
∑
k

jωCk(r)
1 + jωRk(r)Ck(r)

=

=
∑
k

jωrDCk(1)
1 + jωr−1Rk(1)rDCk(1)

=

= r
∑
k

(jωrD−1)Ck(1)
1 + (jωrD−1)Rk(1)Ck(1)

=

= rY (1, jωrD−1). (3.14)

Z porównania 3.11 oraz 3.14 wynika

Y (1, jωrD−1) = rY (1, jω). (3.15)

Zatem
Y (1, jωr) v r

1
D−1 , (3.16)

czyli przemnożenie jω przez parametr r przekłada się na wzrost przewodności
o czynnik r

1
D−1 . Rezultat ten oznacza po pierwsze, że stosunek przewodności

dla dwóch różnych wartości ω dany jest liczbą rzeczywistą, a zatem wartość
kąta fazowego przewodności (lub impedancji) jest stała w funkcji częstotliwości.

Po drugie, wartość tego stosunku jest proporcjonalna do r
1
D−1 , a zatem jest

potęgową funkcją czynnika skalującego r. Ta ostatnia własność jest zgodna
z przewidywaniami opartymi na równaniu 3.7, przy czym

β =
1
D − 1

. (3.17)
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Wartość wymiaru fraktalnego D może się teoretycznie mieścić w przedziale od 2
do 3. Wartości D = 2 odpowiada przypadek całkowicie gładkiej (nieporowatej)
powierzchni i w takim przypadku wartość wykładnika β wynosi 1, co oznacza
impedancję warstwy podwójnej odpowiadającą zwykłemu kondensatorowi.

3.1.2. Reakcje elektrochemiczne

Omówiony powyżej model impedancji warstwy podwójnej, chociaż może
być z powodzeniem stosowany do aproksymacji impedancji interfejsu elektrody
z elektrolitem w szerokim zakresie częstotliwości, nie opisuje tej impedancji
w sposób kompletny. Zgodnie z modelem zastępczym impedancji elektrody
przedstawionym na rysunku 3.3, musi on zostać uzupełniony elementem opisu-
jącym przebieg reakcji elektrochemicznych na powierzchni elektrody.

Podstawowe reakcje elektrochemiczne na powierzchni elektrody platynowej.
Procesy elektrochemiczne zachodzące na styku elektrody i elektrolitu można
najbardziej ogólnie podzielić na reakcje odwracalne i nieodwracalne. W przy-
padku procesów odwracalnych produkty reakcji nie ulegają znacznej dyfuzji
w roztworze, a przy zmianie kierunku prądu płynącego przez elektrodę ich
stężenie powraca do stanu pierwotnego na skutek symetrii reakcji. Dzięki te-
mu możliwe jest na przykład wielokrotne podawanie symetrycznych impulsów
prądowych bez powodowania zmian stężeń poszczególnych związków chemicz-
nych w roztworze, co stanowi fundamentalny warunek bezpiecznej stymulacji
elektrycznej tkanki nerwowej.
Szczególnym przypadkiem procesu odwracalnego jest ładowanie warstwy

podwójnej. Ponadto w przypadku elektrody platynowej reakcje odwracalne
obejmują jeszcze dwa procesy [50]:
a) formowanie na powierzchni elektrody i redukcję tlenku platyny:

Pt+H2O ↔ PtO + 2H+ + 2e− (3.18)

b) osadzanie na powierzchni elektrody i redukcję atomów wodoru:

Pt+H+ + e− ↔ PtH (3.19)

Reakcje nieodwracalne dzieli się na procesy utlenienia i redukcji. Procesy utle-
nienia wymagają transportu elektronów z roztworu do elektrody, a do najważ-
niejszych należą [50, 51]:
c) utlenianie cząsteczek wody:

2H2O → O2 ↑ +4H+ + 4e− (3.20)

d) utlenienie metalu:

Pt+ 6Cl− → [PtCl6]2− + 4e− (3.21)

e) uwolnienie gazowego chloru:

2Cl− → Cl2 ↑ +2e− (3.22)

f) utlenienie jonów chloru:

Cl− +H2O → ClO− + 2H+ + 2e− (3.23)
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g) korozję platyny:
Pt+ 4Cl− → [PtCl4]2− + 2e− (3.24)

Z kolei najważniejszym z procesów redukcji, którym towarzyszy transfer elek-
tronów do elektrolitu, jest reakcja redukcji częsteczek wody:
h)

2H2O + 2e− → H2 ↑ +2OH− (3.25)

Wszystkie podane powyżej reakcje nieodwracalne prowadzą do powstania sub-
stancji toksycznych dla tkanki biologicznej. Wyjątkiem jest tutaj proces koro-
zji, prowadzący z kolei do degradacji własności samej elektrody. Dlatego też
rzeczywisty system pomiarowy, przeznaczony do badań tkanki nerwowej musi
być wolny od tego typu procesów. W praktyce przyjmuje się, że dla napię-
cia interfejsu elektroda/elektrolit bliskiego wartości spoczynkowej (to znaczy
odpowiadającej zerowemu natężeniu całkowitego prądu interfejsu) zachodzą
jedynie reakcje a) i b), natomiast przy większym odchyleniu (zwanym nadpo-
tencjałem i oznaczanym Vnp) najwcześniej z reakcji nieodwracalnych pojawiają
się reakcje c) lub h), zależnie od znaku nadpotencjału. Dlatego też powszechnie
przyjmuje się kryterium uniknięcia hydrolizy wody jako równoważne stymulacji
bezpiecznej pod względem elektrochemicznym [52-54]. Aby kryterium to było
spełnione, wartość nadpotencjału nie może wykroczyć poza przedział od -0.6
do +0.8 V, zwany niekiedy w literaturze dotyczącej stymulacji tkanki nerwowej
oknem wody [53, 54].

Model fizyczny rezystancji elektrochemicznej. Każda z podanych w poprzed-
nim paragrafie reakcji charakteryzuje się inną zależnością natężenia od napięcia
interfejsu elektroda/elektrolit. Jeśli sumaryczny prąd płynący przez elektrodę
jest równy zero, to odpowiadające mu napięcie interfejsu jest w ogólnym przy-
padku różne od zera, a jego typowa wartość wynosi kilkadziesiąt milivoltów.
Procesy zachodzące na powierzchni elektrody są w stanie równowagi symetrycz-
ne, a wartość bezwzględna gęstości prądu dla danej reakcji chemicznej w takiej
sytuacji nazywana jest gęstością prądu wymiany dla tej reakcji i oznaczana J0.
Jeśli przez elektrodę przepływa prąd stały, napięcie interfejsu ulega zmianie.

Ponieważ impedancja warstwy podwójnej dąży w takim przypadku do nieskoń-
czoności, rejestrowana zmiana napięcia jest bezpośrednio wynikiem określonych
zależności między natężeniem reakcji zachodzących na powierzchni elektrody
a zmianami napięcia interfejsu (nadpotencjałem). W typowym przypadku za-
leżność prądowo-napięciowa może być przybliżona równaniem Butlera-Volmera
[55]

J = J0
(
e
(1−α)zVnp

Vt − e
−αzVnp
Vt

)
, (3.26)

gdzie J0 oznacza gęstość prądu wymiany dla dominującej reakcji, z – wartościo-
wość jonu biorącego udział w tej reakcji, Vt jest stałą równą kTq , a α jest współ-
czynnikiem określającym stosunek barier energetycznych dla reakcji redukcji
i utlenienia, zazwyczaj przyjmowanym na poziomie 0.5 odpowiadającym pełnej
symetrii obydwu procesów [37]. Jeśli dla powyższej zależności przyjąć z = 1,
to otrzyma się zależność prądowo-napięciową układu dwóch diod połączonych
antyrównolegle, tak jak na rysunku 3.5.
Graficzna reprezentacja charakterystyki danej przez 3.26 pokazana jest na

rysunku 3.6. Dla niewielkich wartości bezwzględnych nadpotencjału (orien-
tacyjnie mniejszych od 100mV) charakterystyka jest liniowa, a zatem układ
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Rysunek 3.5: Prosty elektryczny model zastępczy nieliniowej rezystancji elektroche-
micznej Re, zgodny z równaniem Butlera-Volmera (3.26) przy założeniu
z = 1.

można opisać zwykłą przewodnością. Wartość tej przewodności jest łatwa do
wyznaczenia:

σe =
∂J

∂Vnp


Vnp=0

= J0

(
(1− α)z
Vt

+
αz

Vt

)
=
J0z

Vt
. (3.27)

Odpowiadająca tej przewodności rezystancja, która będzie dalej nazywana re-
zystancją elektrochemiczną dana jest formułą

Re =
Vt
J0z
. (3.28)

Wartość małosygnałowej rezystancji jest więc odwrotnie proporcjonalna do
gęstości prądu wymiany dominującej reakcji. Określenie, jaka reakcja domi-
nuje w konkretnym układzie jest jednak często niemożliwe. Nie ma obecnie
powszechnie przyjętej teorii, która pozwala przewidzieć dominację konkretne-
go procesu dla danego systemu pomiarowego; dyskusję tego problemu można
znaleźć w [56].

Impedancja Warburga. Zgodnie z formułą 3.26 dla dużych wartości nadpoten-
cjału liniowa zależność prądowo-napięciowa przestaje obowiązywać, przecho-
dząc w funkcję wykładniczą. W tym obszarze każdemu zwiększeniu wartości
nadpotencjału o niecałe 40mV odpowiada dwukrotny wzrost wartości prądu
(przy założeniu z = 1). W rzeczywistości przebieg reakcji elektrochemicznych

Rysunek 3.6: Charakterystyka prądowo-napięciowa procesów redukcji i utlenienia na
powierzchni elektrody przy założeniu z = 1 oraz α = 0.5 - dla dużego
zakresu zmienności nadpotencjału (po lewej) oraz w pobliżu zera (po
prawej).



3.1. Modelowanie zjawisk determinujących własności mikroelektrody 41

o takim natężeniu nie jest możliwy ze względu na ograniczoną szybkość dy-
fuzji substratów ku elektrodzie. Efekt ten modeluje się wprowadzając kolejny
element impedancyjny, tzw. impedancję Warburga, którą łączy się szeregowo
bezpośrednio z rezystancją Re.
Wartość impedancji Warburga jest zazwyczaj szacowana teoretycznie przy

założeniu, że efekty dyfuzyjne są zdominowane przez jony jednego typu, a układ
pracuje w stanie bliskim równowagi. Wówczas [37]:

Zw =
1− j
2

103Vt
z2qn0

√
πfD
, (3.29)

gdzie F oznacza częstotliwość, D jest współczynnikiem dyfuzji dla danego jonu
wyrażonym w cm2/s, a wynikowa impedancja mierzona jest w Ωcm2. Impedan-
cja Warburga jest więc niezależna od częstotliwości i charakteryzuje się stałym
kątem fazowym równym 45o. W aplikacjach neurobiologicznych znaczenie im-
pedancji Warburga jest zazwyczaj do pominięcia ze względu na ograniczone
gęstości prądu elektrody [39]. Będzie ona również pomijana w dalszej części
niniejszej pracy.

3.1.3. Rozproszona rezystancja elektrolitu

Omówione w poprzednich sekcjach modele dotyczyły impedancji interfejsu
elektrody z elektrolitem. Model fraktalny warstwy podwójnej bazuje wprawdzie
na założeniu określonej rezystywności elektrolitu, ale wszelkie zjawiska związa-
ne z przepływem ładunku w elektrolicie są tam analizowane w skali mikrosko-
powej, bezpośrednio przy powierzchni elektrody. W niniejszej sekcji omówione
zostaną zjawiska związane z transportem ładunku od powierzchni elektrody
przez objętość roztworu ku elektrodzie referencyjnej.
Wyznaczenie rezystancji od powierzchni rozpatrywanej elektrody do od-

ległej i dużej elektrody referencyjnej sprowadza sie do całkowania rezystancji
cienkich warstw roztworu, tworzących powierzchnie ekwipotencjalne, tak jak to
było zrobione w sekcji 2.1.1 dla przypadku źródła punktowego. Dla najbardziej
typowego, czyli kołowego kształtu elektrody obliczenia takie dają rezystancję
równą

Rre =
ρ

4r
, (3.30)

gdzie ρ oznacza rezystywność elektrolitu, a r jest promieniem elektrody [57].
Z kolei dla elektrody w kształcie prostokąta o wymiarach (x,y) rezystancja
wynosi [37]

Rre =
ρ ln
(
4xy
)

πx
. (3.31)

Generalnie rozproszona rezystancja roztworu jest odwrotnie proporcjonalna
do liniowego rozmiaru elektrody, a nie do jej powierzchni, jak ma to miej-
sce w przypadku elementów impedancyjnych związanych z interfejsem elektro-
da/elektrolit. Ponadto rezystancja ta nie zależy w żaden sposób od porowatości
powierzchni elektrody. Dla elektrody kołowej o średnicy równej 5µm, przy za-
łożeniu wartości ρ na poziomie 70Ωcm, wartość Rre wynosi 70kΩ.
Podane powyżej formuły są oczywiście prawdziwe wyłącznie dla przypadku,

gdy roztwór, w którym eksponowana jest powierzchnia elektrody jest jedno-
rodny. Założenie takie można w ogólności zaakceptować w odniesieniu do rze-
czywistego płynu zewnątrzkomórkowego. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy
powierzchnia mikroelektrody (o rozmiarach porównywalnych z neuronem) jest
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Rysunek 3.7: Charakterystyka częstotliwościowa impedancji elektrody w szerokim za-
kresie częstotliwości.

w bezpośrednim kontakcie z komórką. Ponieważ błona komórkowa charaktery-
zuje się wysoką impedancją, przepływ ładunku od lub do powierzchni elektrody
odbywa się wówczas w warstwie elektrolitu pomiędzy powierzchnią elektrody
a powierzchnią błony. Efektywna rezystancja roztworu może w takim przypad-
ku wzrosnąć wielokrotnie, nawet o rzędy wielkości. Analizę takiego przypadku
można znaleźć na przykład w [58].

3.2. Parametryzacja własności elektrycznych mikroelektrod
platynowych

W poprzedniej sekcji omówiono schemat zastępczy elektrody zanurzonej
w elektrolicie oraz modele zjawisk fizycznych, które leżą u podstaw jej ob-
serwowanych własności elektrycznych. Impedancja każdego elementu modelu
zastępczego może być traktowana jako pewna funkcja częstotliwości oraz am-
plitudy sygnału transmitowanego przez elektrodę, przy czym postać tej funkcji
zależy od własności elektrody – jej kształtu, rozmiarów, materiału z które-
go jest wykonana, współczynnika porowatości powierzchni. Poniżej przedsta-
wiono analizę kompletnego modelu impedancji elektrody oraz parametryzację
własności elektrycznych 519-elementowej matrycy mikroelektrod platynowych,
zaprojektowanych oraz wykonanych na Uniwersytecie w Glasgow [38].

3.2.1. Charakterystyka częstotliwościowa elektrody

Na rysunku 3.7 przedstawiono przebieg amplitudowej charakterystyki czę-
stotliwościowej impedancji modelu elektrycznego elektrody z rysunku 3.3 w sze-
rokim zakresie częstotliwości. Charakterystyka ta obejmuje trzy zakresy. Dla
bardzo niskich częstotliwości Zwp dąży do nieskończoności i całkowita impe-
dancja elektrody równa jest szeregowemu połączeniu Re oraz Rre, przy czym
wartość rezystancji związanej z powierzchniowym reakcjami elektrochemiczny-
mi jest zazwyczaj o kilka rzędów wielkości większa niż wartość rozproszonej re-
zystancji elektrolitu. Wzrost częstotliwości sygnału oznacza spadek impedancji
warstwy podwójnej, która w pewnym momencie staje się mniejsza od Re i do-
minuje w średnim zakresie częstotliwości. Wreszcie dla wysokich częstotliwości
warstwa podwójna charakteryzuje się bardzo niską impedancją i elektroda pod
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względem elektrycznym zachowuje się jak element rezystancyjny o rezystancji
identycznej z Rre.
Wartości częstotliwości granicznych f1 oraz f2 zależą od własności kon-

kretnej elektrody. Należy spodziewać się zależności f1 od materiału elektrody,
ponieważ determinuje on wartość prądu wymiany i w konsekwencji wartość
rezystancji Re, pozostając w pierwszym przybliżeniu bez wpływu na Zwp. Na-
tomiast ani skalowanie rozmiarów geometrycznych elektrody, ani zmiana współ-
czynnika porowatości jej powierzchni nie powinny wpływać na wartość dolnej
częstotliwości granicznej, ponieważ zarówno impedancja warstwy podwójnej,
jak i rezystancja elektrochemiczna są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni
efektywnej elektrody.
Z kolei wartość górnej częstotliwości granicznej f2 zgodnie z omawianym

modelem elektrody jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru liniowego r elek-
trody (np. średnicy w przypadku elektrody kołowej), ponieważ wartość rezy-
stancji rozproszonej Rre powinna być odwrotnie proporcjonalna do tego roz-
miaru, a impedancja warstwy podwójnej zależy od niego jak 1/r2. Dodatkowo
wzrost współczynnika porowatości elektrody, oznaczający spadek impedancji
warstwy podwójnej i pozostający bez wpływu na rezystancję rozproszoną roz-
tworu, przekłada się także na odpowiedni spadek f2.

3.2.2. Wpływ efektów nieliniowych na charakterystykę częstotliwościową
elektrody

Zgodnie z opisem przedstawionym w sekcji 3.1, niektóre zjawiska fizyczne,
które definiują własności elektryczne interfejsu pomiędzy elektrodą a elektroli-
tem mają charakter nieliniowy, czyli ich opis za pomocą impedancji niezależnej
od poziomu sygnału jest uproszczeniem. Nieliniowość tej impedancji ma dwa
źródła:
— efekt przyciągania jonów roztworu do powierzchni elektrody dla silnych war-
tości nadpotencjału i wynikający z tego spadek impedancji warstwy podwój-
nej, tak jak to przedstawia model Sterna (sekcja 3.1.1),

— będącą złożeniem dwóch funkcji wykładniczych zależność natężenia reakcji
chemicznych na powierzchni elektrody od wartości nadpotencjału (sekcja
3.1.2).

Z wymienionych zjawisk znacznie bardziej istotne jest to drugie. O ile bowiem
wzrost impedancji warstwy podwójnej wskutek silnie ujemnego napięcia elek-
trody jest najwyżej kilkukrotny (co wynika ze zbliżonych wartości pojemności
Helmholtza oraz Guy-Chapmana), to zależność prądu reakcji elektrochemicz-
nych od nadpotencjału już dla wartości rzędu 100mV zaczyna się zbliżać do
funkcji wykładniczej. Dlatego też występowanie efektów nieliniowych jest za-
zwyczaj wiązane przede wszystkim z własnościami rezystancji elektrochemicz-
nej Re.

Kryterium nieliniowości impedancji interfejsu elektroda/elektrolit. Ponieważ
wpływ Re oraz Zwp na całkowitą impedancję interfejsu jest różny dla róż-
nych częstotliwości sygnału, opis efektów nieliniowych powinien definiować ich
wpływ na impedancję interfejsu jako funkcję częstotliwości. Pojawia się tutaj
jednak fundamentalny problem opisu układu nieliniowego w funkcji częstotli-
wości: przyłożenie harmonicznego przebiegu nadpotencjału skutkuje prądem,
którego przebieg czasowy nie jest harmoniczny, podobnie wymuszenie prądu
o przebiegu harmonicznym spowoduje przebieg nadpotencjału różny od funk-
cji sinusoidalnej. Zatem opis charakterystyki prądowo-napięciowej dla danej
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częstotliwości za pomocą jednego parametru (impedancji) przestaje być jedno-
znaczny. Problem ten można jednak zignorować, jeśli efekty nieliniowe i znie-
kształcenie przebiegu są stosunkowo słabe.
Za kryterium nieliniowości przyjmuje się standardowo zmianę impedancji

elektrody (w praktyce jej spadek) o 10% w porównaniu do impedancji mało-
sygnałowej [39,59-61]. Impedancja jest tutaj rozumiana jako stosunek wartości
międzyszczytowych nadpotencjału i prądu elektrody, a zniekształcenia przebie-
gów harmonicznych, ze względu na ich niski poziom, można zaniedbać.

Graniczna wartość prądu elektrody. Graniczną wartość sygnału, powyżej któ-
rego impedancja interfejsu wchodzi w zakres nieliniowy można wyrazić zarówno
w postaci granicznej wartości prądu (lub gęstości prądu), jak i nadpotencjału.
W obu przypadkach wartość graniczna jest pewną funkcją częstotliwości. Za-
leżność graniczna wartości prądu od częstotliwości została określona na drodze
analitycznej [60] jako

(f10%)
β ∝

Igr
ln(Igr/c)

, (3.32)

gdzie c jest stałą, a β jest wykładnikiem potęgowej zależności impedancji war-
stwy podwójnej od częstotliwości (wzór 3.7). Ze względu na stosunkowo płaski
przebieg funkcji logarytmicznej, zależność powyższa jest dosyć bliska związko-
wi Igr ∝ (f10%)β, podawanemu przez niektórych autorów jako wynik uzyskany
eksperymentalnie [59].
Formuła 3.32 wyprowadzona jest przy założeniu, że jedynym źródłem nieli-

niowości jest charakterystyka Re zgodna z tą podaną w sekcji 3.1.2 i obowiązuje
w zakresie częstotliwości, w którym małosygnałowa impedancja interfejsu jest
zdeterminowana przez impedancję warstwy podwójnej. Natomiast dla zakresu
bardzo niskich częstotliwości, kiedy impedancja interfejsu jest tożsama z Re,
wartość graniczna prądu nie zależy od częstotliwości. Granica pomiędzy tymi
dwoma zakresami częstotliwości w przypadku elektrody platynowej leży poniżej
1Hz [60].

Graniczna wartość nadpotencjału. Graniczną amplitudę sygnału można także
wyrazić w dziedzinie nadpotencjału. W takim wypadku amplituda ta jest także
funkcją częstotliwości, o wartości rzędu 20mV dla napięcia stałego (przy założe-
niu wartościowości jonu biorącego udział w reakcji równej 2), a następnie rosną-
cej wraz ze zwiększaniem się częstotliwości w miarę jak dominującym składni-
kiem impedancji interfejsu staje się Zwp. W zakresie częstotliwości najbardziej
interesującym dla zastosowań biomedycznych małosygnałowa impedancja inter-
fejsu jest praktycznie całkowicie zdominowana przez charakterystykę warstwy
podwójnej. Efekt spadku impedancji o 10% dla danej częstotliwości oznacza
więc redukcję Re do wartości porównywalnej z impedancją warstwy podwójnej,
czyli często o kilka rzędów wielkości w porównaniu do wartości małosygnałowej.
Jeśli rezystancję elektrochemiczną dla granicznej wartości nadpotencjału

oznaczy się jako Rgre i będzie analizowało w funkcji częstotliwości, to należy
się spodziewać zależności analogicznej, jak dla impedancji warstwy podwójnej,
czyli typu Rgre (ω) ∝ ω

−β. Przykładowo dla β = 0.8 40-krotny wzrost częstotli-
wości będzie się, w omawianym modelu, przekładał na około 20-krotny spadek
Rgre , a to z kolei oznacza zwiększenie V

gr
np o około 80mV (zgodnie z równaniem

Butlera-Volmera przy z = 2, porównaj wzór 3.26). Zatem zależność V grnp od ω,
zgodnie z przedstawionym modelem, powinna być stosunkowo słaba. Wniosek
ten jest zgodny z wynikami pomiarowymi różnych autorów, z których część
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określała wartość graniczną nadpotencjału jako stałą w funkcji częstotliwości.
Bardziej szczegółową dyskusję tego problemu można znaleźć w pracy [39].

3.2.3. Charakterystyka mikroelektrody platynowej

Przedstawiany powyżej model impedancji elektrody ma charakter uniwer-
salny, tzn. dotyczy każdej elektrody metalowej zanurzonej w elektrolicie nieza-
leżnie od materiału, z którego jest wykonana oraz jej kształtu i wielkości. W ni-
niejszej sekcji model ten zostanie zastosowany do mikroelektrody platynowej.
Matryca zawierająca 519 takich elektrod będzie użyta do zbudowania pierw-
szej wersji systemu do stymulacji i rejestracji aktywności komórek nerwowych
w ramach projektu badawczego, którego częścią jest również niniejsza rozprawa
doktorska. Projekt ten powstaje przy współpracy Wydziału Fizyki i Informa-
tyki Stosowanej AGH, Instytutu Fizyki Cząstek Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Santa Cruz oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Glasgow,
gdzie zaprojektowano oraz wykonano kilka typów matryc wieloelektrodowych.
Omawiane matryce zawierają elektrody planarne o średnicy około 5µm,

standardowo poddawane procesowi platynizacji przed eksperymentem [38]. Od-
ległości między elektrodami wynoszą 60µm dla matrycy 512-elementowej oraz
30µm dla 519-elementowej. Pierwsza z tych matryc jest od lat używana do ba-
dania aktywności siatkówki oka [6], współpracując z wielokanałowymi układami
scalonymi do rejestracji aktywności neuronów zaprojektowanymi w Zakładzie
Elektroniki Jądrowej WFiIS AGH [62]. Dodatkowo inna matryca, zawierająca
61 mikroelektrod i wykonana w identycznym procesie technologicznym, jak
matryca 512-elementowa, została użyta do pilotażowych badań nad stymulacją
komórek siatkówki oka [9]. Do przedstawianych poniżej pomiarów zostały użyte
elektrody matrycy 519-elementowej.
Pomiary przeprowadzono za pomocą miernika impedancji Hewlett-Packard

4284A, w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 150 kHz. Do zmierzonego przebie-
gu impedancji w funkcji częstotliwości zostały dopasowane parametry modelu
teoretycznego, zaprezentowanego na rysunku 3.3. Wynikowa impedancja w ta-
kim modelu dana jest formułą

Z(ω) = Rre +
ReZwp
Re + Zwp

, (3.33)

gdzie
Zwp = k0(jω)−β. (3.34)

Na rysunku 3.8 przedstawiono zmierzone charakterystyki częstotliwościowe
przykładowej elektrody oraz dopasowane krzywe teoretyczne. Zauważalna jest
bardzo dobra zgodność danych pomiarowych z modelem teoretycznym w za-
kresie stosunkowo niewielkich częstotliwości (do około 1kHz), w którym domi-
nuje impedancja warstwy podwójnej. W badanym zakresie częstotliwości brak
jest praktycznie wpływu rezystancji Re na wypadkową impedancję. W zakresie
nieco wyższych częstotliwości zgodność danych pomiarowych z modelem jest
gorsza. Zgodnie z przewidywaniami charakterystyka impedancji powinna wraz
ze wzrostem częstotliwości dążyć do wartości rzeczywistych i niezależnych od f
(identycznych z wartością rozproszonej rezystancji elektrolitu), natomiast dane
pomiarowe wskazują dla dużych częstotliwości charakterystykę typu ω−β o war-
tości β rzędu 0.15. Ponadto moduł impedancji nawet dla częstotliwości rzędu
100kHz jest w przybliżeniu dwukrotnie większy od spodziewanego. Otrzymana
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Rysunek 3.8: Charakterystyka częstotliwościowa elektrody – wartości pomiarowe (sym-
bole) oraz krzywe teoretyczne (linie ciągłe). Po lewej moduł impedan-
cji, po prawej kąt fazowy impedancji. Parametry modelu: k0 = 36 · 107,
β = 0.86, Re =∞, Rre = 130kΩ.

charakterystyka jest zgodna z niezależnymi pomiarami identycznej matrycy,
przeprowadzonymi na Uniwersytecie w Glasgow.
Nietypowa zależność impedancji od częstotliwości w zakresie 1 − 100kHz

wydaje się być cechą charakterystyczną tego typu matrycy. Zależność taka nie
jest na przykład obserwowana w matrycach 512-elementowych [38]. Odchyłka
od modelu teoretycznego, chociaż wyraźnie widoczna na wykresie w skali loga-
rytmicznej, nie jest dramatyczna - na przykład stosunek modułów impedancji
dla częstotliwości 10kHz oraz 150kHz wynosi około 1.5. Można więc przyjąć, że
prezentowany model teoretyczny jest wciąż wystarczająco precyzyjny, aby opi-
sywać impedancję elektrody z rozsądną dokładnością, jednak wyniki uzyskane
w oparciu o niego muszą być traktowane jako przybliżone.



Rozdział 4

Efektywna i bezpieczna stymulacja komórek
nerwowych

Jednym z fundamentalnych wymagań stawianych systemom do stymulacji
komórek nerwowych jest możliwość długotrwałego efektywnego oddziaływania
na tkankę bez inicjowania w niej trwałych uszkodzeń. Problem ten jest krytycz-
ny w przypadku wszelkich systemów służących do stymulacji komórek żywego
organizmu, jak w przypadku neuroprotez. W przypadku eksperymentów in vitro
powodzenie eksperymentu jest także w pewnym stopniu uzależnione od unik-
nięcia szkodliwych efektów ubocznych, pozwalając na prowadzenie pomiarów
przez długi czas i zebranie wiarygodnych wyników. Dlatego też protokół stymu-
lacyjny powinien być optymalizowany w taki sposób, aby zapewnić efektywną
stymulację neuronów z zachowaniem maksymalnego marginesu bezpieczeństwa.
W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę zjawisk wpływających na

efektywność oraz bezpieczeństwo protokołu stymulacyjnego w przypadku ogól-
nym oraz w odniesieniu do pilotażowego eksperymentu ze stymulacją komórek
zwojowych siatkówki za pomocą matryc mikroelektrod platynowych.

4.1. Ogólna charakterystyka typowego protokołu stymulacyjnego

Jak zostało omówione w rozdziale 2, stymulacja elektryczna neuronu polega
na wstrzykiwaniu przez elektrodę znajdującą się w niewielkiej odległości od ko-
mórki nerwowej krótkiego impulsu prądowego, prowadzącego do nadprogowej
depolaryzacji błony komórkowej i w efekcie do powstania potencjału czynno-
ściowego. W najprostszym przypadku przebieg prądu stymulacyjnego w czasie
ma charakter unipolarnego, ujemnego impulsu prostokątnego.
Już w latach 30-tych XX wieku stwierdzono, że długotrwała stymulacja

tkanki nerwowej może prowadzić do jej uszkodzenia. Chociaż jego mechanizm
pozostawał nieznany, zaobserwowano, że zastosowanie impulsu dwufazowego
o zbalansowanym ładunku pozwala na znaczną redukcję tego efektu [63]. Obec-
nie stosowanie impulsów spełniających kryterium zbalansowanego ładunku jest
powszechnie przyjętym standardem [51]. Kilka przykładowych impulsów tego
typu, o różnych przebiegach czasowych fazy dodatniej, zaprezentowano na ry-
sunku 4.1. Generalnie przyjmuje się, że im szybciej po zakończeniu fazy ujemnej
impulsu następuje kompensacja ładunku, tym mniejsze jest prawdopodobień-
stwo uszkodzenia tkanki. Dyskusję tego zagadnienia można znaleźć w [51].

4.1.1. Efektywność stymulacji impulsem o zbalansowanym ładunku

Wprowadzenie drugiej fazy impulsu prądowego nie pozostaje bez wpływu
na efektywność stymulacji. Jednofazowy impuls prądu ujemnego o wartości
progowej (to znaczy najmniejszej prowadzącej do inicjacji potencjału czynno-
ściowego) nie spowoduje aktywacji komórki, jeśli następuje po nim impuls prądu
dodatniego. Jeśli bowiem pod koniec trwania pierwszej fazy impulsu depola-
ryzacja błony przekracza minimalnie wartość konieczną do zainicjowania sa-
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Rysunek 4.1: Przykładowe przebiegi czasowe prądu stymulacji o zbalansowanym ła-
dunku. Przebieg a) jest najczęściej używany i stanowi punkt wyjścia dla
analiz zawartych w tym rozdziale.

moczynnego lawinowego wzrostu depolaryzacji i w efekcie generacji potencjału
czynnościowego (por. rozdział 1), to aktywne przeciwdziałanie tej depolaryzacji
dodatnim impulsem prądowym skutecznie stłumi powstanie impulsu. Dlatego
też w przypadku impulsu dwufazowego wartość progowa depolaryzacji błony
musi zostać przekroczona wcześniej. W efekcie minimalna amplituda pierwszej
fazy impulsu jest większa, niż dla impulsu jednofazowego, a opóźnienie poten-
cjału czynnościowego w stosunku do impulsu stymulacyjnego nieco mniejsze
(szczegółową dyskusję tego problemu można znaleźć w pracy [23]). I tak na
przykład dla aksonu nerwu słuchowego stosunek amplitudy prądu ujemnego
dla impulsu dwufazowego do amplitudy impulsu jednofazowego został określo-
ny eksperymentalnie na poziomie ok. 1.6 dla czasu trwania jednej fazy impulsu
równej 40µs [65] oraz około 1.15 dla czasu 100µs [64].

4.1.2. Tryb prądowy i tryb napięciowy

Elektryczna stymulacja komórki nerwowej wymaga wytworzenia w jej oto-
czeniu pewnego pola potencjału, co uzyskuje się poprzez wstrzyknięcie przez
elektrodę prądu do środowiska zewnątrzkomórkowego. Chociaż najczęściej sy-
gnał stymulacyjny jest generowany przez źródło prądowe, spotyka się również
rozwiązania wykorzystujące źródło napięciowe. W takim przypadku przebieg
czasowy prądu wstrzykiwanego do roztworu, a więc i ewolucja czasowa pola
potencjału w roztworze, jest bezpośrednią funkcją impedancji elektrody.
Przebieg ten można w pierwszym przybliżeniu opisać w oparciu o uprosz-

czony elektryczny schemat zastępczy elektrody, z pominięciem rezystancji elek-
trochemicznej Re oraz impedancją warstwy podwójnej modelowaną zwykłą po-
jemnością (rysunek 4.2). W takim przypadku przebieg prądu stymulacyjnego
w czasie odpowiada przebiegowi podanego napięcia przefiltrowanemu przez filtr
górnoprzepustowy o stałej czasowej równej RreCwp, a wartość maksymalna prą-
du jest odwrotnie proporcjonalna do rozproszonej rezystancji elektrolitu. War-
tość stałej czasowej maleje wraz ze zmniejszaniem elektrody, a ponadto jest
zależna od współczynnika porowatości jej powierzchni. Przykładowo dla elek-
trody platynizowanej o średnicy 5µm, zanurzonej w roztworze fizjologicznym,
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Rysunek 4.2: Uproszczony elektryczny schemat zastępczy elektrody do analizy prze-
biegu prądu stymulacyjnego dla stymulacji w trybie napięciowym. Cwp -
pojemność warstwy podwójnej. Rre - rozproszona rezystancja elektrolitu.

wartość τ można oszacować na podstawie parametryzacji omówionej w [38] na
około 100µs.
Na rysunku 4.3 pokazano przebieg napięciowego impulsu stymulacyjnego

oraz prądu stymulacji dla sytuacji, gdy szerokość impulsu jest czterokrotnie
większa od stałej czasowej RreCwp. Trzeba podkreślić, że w rzeczywistym eks-
perymencie wartości zarówno rezystancji elektrolitu, jak i pojemności war-
stwy podwójnej mogą podlegać znacznemu rozrzutowi pomiędzy poszczegól-
nymi elektrodami, co przekłada się na inne wartości zarówno amplitudy prądu,
jak i stałej czasowej przebiegu. Tak długo, jak stała ta nie jest zbyt duża – co
oznacza, że ma wartość istotnie mniejszą od czasu trwania impulsu stymula-
cyjnego – całkowita wartość ładunku wstrzykiwanego do roztworu nie zależy
od Rre, natomiast jest odwrotnie proporcjonalna do Cwp. W rzeczywistości
jednak wartość τ nie zawsze jest dobrze określona w czasie eksperymentu, a w
przypadku elektrod planarnych o rozmiarach porównywalnych z komórką ner-
wową może być wielokrotnie zwiększona w przypadku, gdy neuron przykrywa
jej powierzchnię (rozdział 3). Ponadto w przypadku, gdy generowane napięcie
jest na tyle duże, że na impedancję elektrody zaczynają istotnie wpływać efekty
nieliniowe, wartość wstrzykiwanego prądu jest jeszcze słabiej określona. Brak
kontroli nad przebiegiem czasowym prądu stymulacji oraz całkowitą wartością
wstrzykiwanego ładunku stanowi fundamentalną słabość protokołu stymulacyj-
nego opartego na impulsie napięciowym.
Napięciowy tryb stymulacji ma jednak także pewne zalety. Najczęściej pod-

kreśla się fakt, że dzięki bezpośredniej kontroli napięcia elektrody łatwo jest

Rysunek 4.3: Przebieg czasowy napięcia stymulacji (a) oraz wynikowy prąd stymulacji
(b) dla stymulacji w trybie napięciowym oraz modelu elektrody przedsta-
wionego na rysunku 4.2 przy czasie trwania impulsu napięciowego rów-
nym 4RreCwp.
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uniknąć generacji napięcia elektrody wykraczającego poza obszar okna wody
i związanych z tym nieodwracalnych reakcji elektrochemicznych (rozdział 3).
Ponadto w przypadku trybu napięciowego system nie jest wrażliwy na prądy
upływu przez podłoże, na jakim umieszczone są elektrody. O ile w przypadku
zastosowania źródła prądowego efekt upływu przekłada się na mniejszą war-
tość ładunku wstrzykniętego do roztworu, to w przypadku źródła napięciowego
powoduje on jedynie zwiększenie całkowitego prądu pobieranego ze źródła [66].
Znaczenie prądów upływu w rzeczywistych systemach pomiarowych nie jest
jednak zbyt dobrze zbadane, a w literaturze brakuje ilościowej analizy tego
zjawiska.
Osobnym zagadnieniem jest prostota budowy źródła sygnału [66]. Jeśli pro-

jekt układu oparty jest o elementy dyskretne, wówczas prościej jest zbudować
układ do stymulacji napięciowej. Natomiast w przypadku projektu dedyko-
wanego układu scalonego w technologii CMOS znacznie prostsza jest budowa
stymulatora prądowego. Trzeba także wziąć pod uwagę, że w przypadku źródła
napięciowego, niezależnie od wykorzystanej technologii, generowany przebieg
napięcia powinien być dodatkowo skorygowany ze względu na niezerowy po-
tencjał spoczynkowy elektrody [7], co dodatkowo wpływa na złożoność układu.

4.2. Zjawiska wpływające na bezpieczeństwo i efektywność
stymulacji

Zastosowanie impulsów stymulacyjnych o zbalansowanym ładunku, chociaż
znacznie redukuje niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanki nerwowej w porów-
naniu do impulsu jednofazowego, nie rozwiązuje całkowicie tego problemu.
Zastosowanie prądu stymulacyjnego o zbyt dużej wartości może powodować
najpierw zanik odpowiedzi komórki, a przy dalszym wzroście amplitudy sy-
gnału jej trwałe uszkodzenie. Uszkodzenia te mogą powstawać albo w wyniku
bezpośredniej reakcji tkanki na przepływ prądu elektrycznego o zbyt dużej
gęstości, albo pośrednio, w wyniku powstania toksycznych produktów reakcji
elektrochemicznych zachodzących na powierzchni elektrody.

4.2.1. Okno stymulacji

Tak jak to opisano w rozdziale 1, potencjał czynnościowy inicjowany jest
w komórce nerwowej w odpowiedzi na nadprogową depolaryzację fragmentu
jej błony. Depolaryzacja powoduje otwarcie kanałów sodowych, czego efektem
jest napływ jonów Na+ do wnętrza komórki i dalsza depolaryzacja błony. Kie-
runek przepływu jonów sodowych jest zdeterminowany przez napięcie błony,
zdefiniowane jako różnica potencjałów między wnętrzem a otoczeniem komórki.
W warunkach naturalnych napięcie to jest zawsze bardziej ujemne, niż napięcie
równowagi dla jonów sodu, co powoduje, że po otwarciu kanałów sodowych jony
przepływają z otoczenia komórki do jej wnętrza.
Depolaryzacja błony poprzez stymulację elektryczną wymaga zasadniczo

chwilowego obniżenia wartości potencjału w otoczeniu zewnątrzkomórkowym,
czyli wytworzenia pola potencjału o wartości ujemnej względem elektrody refe-
rencyjnej. Jeśli jednak amplituda tego pola potencjału jest zbyt duża, opisany
powyżej mechanizm dodatniego sprzężenie zwrotnego, oparty na napływie jo-
nów sodu do wnętrza komórki, przestaje działać – silna depolaryzacja powoduje
wprawdzie otwarcie kanałów sodowych, ale wskutek zbyt ujemnej wartości po-
tencjału na zewnątrz komórki kierunek przepływu tych jonów ulega odwróceniu
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i w efekcie impuls nie zostaje wygenerowany. Co więcej, szybka ucieczka jonów
Na+ z wnętrza komórki może spowodować zablokowanie mechanizmu generacji
potencjału czynnościowego również przez pewien czas po impulsie, dopóki nie
zostanie przywrócona równowaga jonowa opisana równaniem Goldmana.
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że efektywna stymulacja komórki

nerwowej wymaga zastosowania prądu stymulacyjnego o amplitudzie mieszczą-
cej się w pewnym zakresie, zwanym oknem stymulacji, ograniczonym od dołu
wymaganiem aktywacji odpowiedniej ilości kanałów sodowych, a od góry – ko-
niecznością zachowania odpowiednio dużej ujemnej różnicy potencjałów między
wnętrzem i otoczeniem komórki. Zasadnicze jest zatem pytanie o stosunek tych
dwóch wartości granicznych prądu. Problem ten jest jednak niemal nieobecny
w literaturze. W pracy [67], w której wyjaśniono efekt okna stymulacji, stosunek
ten określono na 3 do 4 dla hodowanych komórek nerwowych. Podobne wartości
zostały znalezione podczas wstępnych pomiarów w pilotażowym eksperymencie
stymulacji komórek zwojowych siatkówki przeprowadzonych w Instytucie Sal-
ka z udziałem autora; kompletne wyniki tych eksperymentów można znaleźć
w pracy [9]. Zakres efektywnych wartości amplitudy jest więc bardzo wąski –
w rzeczywistym eksperymencie stosunek wartości progowych prądu stymula-
cji dla różnych neuronów może być większy od szerokości okna stymulacji dla
konkretnego neuronu. Ta sama wartość prądu może więc leżeć poniżej okna sty-
mulacji dla niektórych neuronów i równocześnie powyżej tego okna dla innych
komórek. Wynika z tego jednoznacznie, że system przewidziany do jednocze-
snej stymulacji wielu neuronów musi umożliwiać indywidualną optymalizację
amplitudy sygnału stymulacyjnego dla każdej komórki.

4.2.2. Limit histopatologiczny gęstości prądu

Przekroczenie wartości prądu równej górnej granicy okna stymulacji pro-
wadzi do zaniku efektywności stymulacji, ale nie musi powodować trwałego
uszkodzenia tkanki nerwowej. Takie uszkodzenie może się jednak pojawić przy
zastosowaniu prądów o jeszcze większych wartościach. Efekt ten był wielokrot-
nie obserwowany doświadczalnie, jednak nie istnieje powszechnie przyjęte wyja-
śnienie jego mechanizmu. Dokładną i aktualną dyskusję tego problemu można
znaleźć w pracy [51].
Najpełniejszy zestaw danych doświadczalnych, pozwalających na określenie

maksymalnej wartości prądu (lub ładunku) w zależności od rozmiaru elektrody
został przedstawiony w pracy [68]. Analiza tych danych prowadzi do wniosku,
że nie da się określić granicznej wartości sygnału stymulacyjnego ani wielko-
ścią całkowitego ładunku wstrzykiwanego w każdej fazie impulsu, ani wielko-
ścią gęstości tego ładunku (definiowanej jako iloraz całkowitego ładunku oraz
powierzchni elektrody), lecz konieczne jest określenie kombinacji tych parame-
trów. Niezależna analiza tych samych danych doświadczalnych, zaprezentowana
w pracy [69] wykazała, że obserwowaną zależność wartości granicznej całko-
witego ładunku przypadającego na jedną fazę impulsu Qgran od powierzchni
elektrody Sel można dobrze przybliżyć zależnością

Qgran = (Sel · 10k)0.5, (4.1)

gdzie k jest stałą. Tak więc na przykład dla elektrody kołowej wartość graniczna
ładunku jest w dobrym przybliżeniu proporcjonalna do średnicy elektrody.
Na rysunku 4.4, zaadaptowanym z pracy [51], przedstawiono charakterysty-

ki modelowe opisane równaniem 4.1 dla trzech wartości współczynnika k oraz
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Rysunek 4.4: Zależność pomiędzy granicznymi wartościami gęstości ładunku oraz cał-
kowitego ładunku (na ujemną fazę impulsu stymulacyjnego) z punktu
widzenia bezpieczeństwa stymulacji. SAFE - obszar bezpiecznych war-
tości gęstości ładunku oraz całkowitego ładunku, UNSAFE - obszar
wartości prowadzących do uszkodzeń tkanki. Krzywe teoretyczne zgodne
z równaniem 4.1. Dane pomiarowe w postaci punktów pochodzą od róż-
nych autorów. Symbole pełne odpowiadają obserwowanemu uszkodzeniu
tkanki, symbole puste stymulacji bez uszkodzeń. Rysunek zaadaptowany
z pracy [51].

dane doświadczalne odpowiadające stymulacji z uszkodzeniem tkanki oraz sty-
mulacji bezpiecznej, pochodzące z prac kilku autorów. Dopasowanie krzywych
teoretycznych do wyników eksperymentalnych jest bardzo dobre, a niepewność
wartości k stosunkowo niewielka.
Powyższa zależność w połączeniu z faktem, że wartość progowa prądu dla

inicjacji potencjału czynnościowego zależy od powierzchni elektrody liniowo
prowadzi do wniosku, że problem uszkodzenia histopatologicznego tkanki w trak-
cie stymulacji jest tym istotniejszy, im większa elektroda jest używana do
stymulowania tkanki. W szczególności oznacza to, że w przypadku stymula-
cji z użyciem mikroelektrod o rozmiarach porównywalnych z komórką nerwo-
wą prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanki jest znikome. Trzeba jednak za-
znaczyć, że dane doświadczalne, na podstawie których opracowano omawia-
ny model bezpiecznej stymulacji, zostały zebrane przy wykorzystaniu znacznie
większych elektrod i wyniki bezpośredniej ekstrapolacji krzywych na przypa-
dek mikroelektrod muszą być ostrożnie interpretowane. W literaturze brakuje
natomiast odpowiednich danych doświadczalnych dotyczących bezpieczeństwa
stymulacji w przypadku użycia elektrod o bardzo małej średnicy.

4.2.3. Limit elektrochemiczny gęstości prądu

Drugim potencjalnym źródłem uszkodzeń tkanki, oprócz jej reakcji na prze-
pływ prądu w jej otoczeniu, są produkty reakcji elektrochemicznych. Tak jak to
zostało omówione w sekcji 3.1.2 przy okazji dyskusji procesów elektrochemicz-
nych zachodzących na powierzchni elektrody w trakcie przepływu przez nią prą-
du, przyjmuje się, że dla niewielkich wartości nadpotencjału elektrody jedynymi
reakcjami są odwracalne procesy powierzchniowe, które nie prowadzą do kumu-
lacji w roztworze produktów reakcji. W miarę wzrostu gęstości prądu i wartości
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nadpotencjału elektrody zaczynają natomiast zachodzić reakcje nieodwracalne.
Spośród nich jako pierwsze przy wzroście gęstości prądu zaczynają zachodzić
procesy elektrolizy wody, dlatego też ich uniknięcie utożsamia się standardowo
ze stymulacją bezpieczną pod względem elektrochemicznym. Oznacza to ko-
nieczność utrzymania wartości nadpotencjału elektrody wewnątrz okna wody,
czyli przedziale od −0.6V do +0.8V .
W pełni wiarygodna weryfikacja użyteczności danej elektrody do stymula-

cji z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrochemicznego wymaga zmierzenia
przebiegu napięcia elektrody w czasie wstrzykiwania przez nią prądu do elek-
trolitu w rzeczywistych warunkach eksperymentu. W pierwszym przybliżeniu
wystarczy jednak znajomość materiału, z jakiego wykonana jest elektroda, jej
wymiarów oraz wymaganej wartości ładunku przypadającego na jedną fazę
impulsu. Ponieważ impedancja interfejsu elektroda/elektrolit jest odwrotnie
proporcjonalna do jego powierzchni, ekstremalna wartość napięcia wygenero-
wanego w trakcie impulsu jest, dla danego materiału elektrody, jednoznaczną
funkcją gęstości ładunku. Wartość maksymalna takiej gęstości, dla której na-
pięcie elektrody nie przekracza bezpiecznego przedziału, została określona na
poziomie 0.35mCcm2 dla platyny [53] oraz 1

mC
cm2 dla irydu [54].

Podana wartość graniczna gęstości prądu dla elektrody platynowej odnosi
się do przypadku elektrody gładkiej, tzn. nie poddawanej procesowi platyni-
zacji. W przypadku elektrody platynizowanej należy się spodziewać wzrostu
wartości granicznej w przybliżeniu proporcjonalnego do współczynnika poro-
watości powierzchni, czyli nawet o dwa rzędy wielkości.

4.3. Efektywna i bezpieczna stymulacja z użyciem mikroelektrody
platynowej

Budowa systemu do selektywnej elektrycznej komunikacji między siecią ży-
wych neuronów i światem zewnętrznym musi być oparta na matrycy wieloelek-
trodowej o bardzo dużej gęstości i co za tym idzie, małej powierzchni poszcze-
gólnych elektrod, o rozmiarach liniowych zbliżonych do średnicy ciała komórki.
Wymagania takie są na przykład stawiane dla protezy siatkówki oka umożliwia-
jącej selektywną stymulację komórek zwojowych, odpowiadających w siatkówce
za wysyłanie informacji, w postaci potencjałów czynnościowych, do mózgu. Pro-
teza taka nie została dotychczas zbudowana. Niezależnie od bardzo poważnych
trudności technicznych w realizacji takiego układu, który musiałby zawierać
co najmniej kilkadziesiąt tysięcy elektrod i niezależnie kontrolowanych źródeł
impulsów stymulacyjnych, stosunkowo mało jest wiadomo o wymaganiach do-
tyczących parametrów tych impulsów. Zagadnienie to jest przedmiotem badań
prowadzonych we współpracy zespołów z Wydziału Fizyki i Informatyki Sto-
sowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Cząstek Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Santa Cruz, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu
w Glasgow oraz Instytutu Salka w San Diego. W ramach tej współpracy zespół
z Zakładu Elektroniki Jądrowej WFiIS AGH prowadzi rozwój specjalizowanych
układów scalonych do rejestracji sygnałów z komórek nerwowych oraz generacji
sygnałów stymulacyjnych.
Celem pierwszego etapu badań, których wyniki zostały opublikowane w pra-

cach [9, 70], było określenie parametrów impulsów elektrycznych koniecznych do
efektywnej stymulacji komórek zwojowych siatkówki, weryfikacja przydatności
użytych elektrod platynowych pod kątem efektywności i bezpieczeństwa stymu-
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Rysunek 4.5: Schemat eksperymentu. A. Fragment tkanki umieszczony na matrycy mi-
kroelektrodowej i lekko dociśnięty za pomocą siatki nylonowej (fotogra-
fia). B. Schemat ułożenia tkanki względem elektrod – komórki zwojowe
na dole, komórki światłoczułe u góry. C. Kształt impulsu stymulacyjnego
i sposób jego opisu w tekście – impuls zbalansowany, o fazie dodatniej
dwukrotnie dłuższej od fazy ujemnej, amplituda i czas trwania impulsu
rozumiane jako parametry fazy ujemnej. netting – siatka nylonowa; retina
- tkanka pobrana z siatkówki; glass substrate - szklane podłoże matry-
cy mikroelektrodowej; platinum electrodes – elektrody platynowe; silicon
nitride insulation – izolacja ścieżek elektrody. Rysunek zaadaptowany
z pracy [9].

lacji oraz zdefiniowanie wymagań projektowych dla kolejnej generacji układu
scalonego do stymulacji komórek nerwowych. Projekt tego układu przedstawio-
ny zostanie w rozdziale 6.

4.3.1. Metodologia pomiarów

Omawiane eksperymenty są przeprowadzane metodą in vitro, czyli bada-
niom poddaje się fragment siatkówki pobrany z oka zwierzęcia i umieszczony
na matrycy wieloelektrodowej. Metoda taka jest dużo prostsza od badań in vivo,
czyli na żywym organiźmie, kiedy zachodzi konieczność implantowania całego
systemu pomiarowego. Na potrzeby omawianych badań, koncentrujących się
na bezpośrednim oddziaływaniu między elektrodą i komórką, ograniczenia wy-
nikające z samej metody eksperymentu z izolowaną tkanką nie są szczególnie
istotne.
Tkanka pobrana z siatkówki oka umieszczana jest na matrycy mikroelektro-

dowej warstwą komórek zwojowych do dołu. Tym samym górną warstwę tkan-
ki tworzą komórki światłoczułe, czyli czopki i pręciki (rysunek 4.5). Matryce
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używane w eksperymentach składały się z 61 mikroelektrod o średnicach od
5 do około 25µm w układzie heksagonalnym, z odległością między sąsiednimi
elektrodami równą 60µm. Prądowy impuls stymulacyjny w użytym systemie
ma kształt niesymetryczny, o fazie dodatniej dwukrotnie dłuższej i o mniej-
szej amplitudzie niż faza ujemna. Typowo faza ujemna impulsu poprzedza fazę
dodatnią. Kształt impulsu wynika ze specyfiki zastosowanego układu scalone-
go generującego sygnały stymulacyjne, dla którego przebieg prądu tego typu
pozwala łatwiej uzyskać zbalansowanie ładunku (szczególnie przy niewielkich
amplitudach prądu). Amplituda ujemnej fazy impulsu stymulacyjnego może
być zmieniana w zakresie od 0.6µA do 16.7µA w 22 krokach, a jej czas trwania
wynosi 50, 100, 200, 500 lub 1000µs. Identyczny impuls stymulacyjny może być
generowany w dowolnie zdefiniowanej grupie kanałów układu.
W każdym systemie do równoczesnej stymulacji i rejestracji aktywności ko-

mórek nerwowych istotnym problemem jest powstawanie tzw. artefaktów sty-
mulacyjnych. Wstrzykiwanie prądu stymulacyjnego do roztworu przez mikro-
elektrodę, która charakteryzuje się znaczną impedancją, powoduje powstanie
na wejściu wzmacniacza rejestrującego przebiegu napięcia o wartościach mię-
dzyszczytowych rzędu kilkuset mV , czyli nawet o trzy rzędy większych, niż
amplitudy sygnałów rejestrowanych z neuronów. Efekt ten znacząco ogranicza
możliwość rejestracji odpowiedzi neuronu na stymulację. Artefakty stymulacyj-
ne można redukować poprzez odpowiedni projekt elektroniczny systemu stymu-
lacyjnego; zagadnienia te zostaną przedyskutowane w rozdziale 5. W używanym
do omawianych badań systemie pomiarowym nie zastosowano żadnej meto-
dy minimalizacji artefaktów stymulacyjnych. W praktyce oznaczało to często
brak możliwości rejestracji odpowiedzi komórki nerwowej. Jednak w niektórych
przypadkach odpowiedź taka była rejestrowana, wprawdzie w postaci silnie
zniekształconej przez artefakt, ale pozwalającej na odtworzenie rzeczywiste-
go kształtu impulsu poprzez późniejszą analizę wyników, tak jak to pokazuje
rysunek 4.6.
Jeśli impuls prądu stymulacyjnego o amplitudzie bliskiej wartości progowej

jest wysyłany do neuronu wielokrotnie, a sygnał z elektrody na bieżąco reje-
strowany, to w otrzymanych danych można wyodrębnić dwie klasy przebiegów.
Zakładając, że jedna klasa odpowiada zarejestrowanym sygnałom z neuronu
zniekształconym przez artefakt, a druga klasa samym artefaktom, możliwe jest
poprzez uśrednienie przebiegów w każdej klasie i obliczenie różnicy między tak
otrzymanymi przebiegami odtworzyć uśredniony kształt impulsu z komórki.
Wynik pokazany na rysunku 4.6 potwierdza poprawność omawianej metody.
Jednakże jej zastosowanie ograniczone jest tylko do niektórych komórek, dla
których udaje się uzyskać stosunkowo niski poziom artefaktów. Ponadto meto-
da taka cechuje się dużą czasochłonnością. Dlatego też konieczność zastosowa-
nia rozwiązań znacznie redukujących poziom artefaktów w kolejnych wersjach
systemu pomiarowego jest w świetle prezentowanych wyników ewidentna.

4.3.2. Wyniki eksperymentu

Do generacji prądu stymulacji używana była typowo jedna elektroda – albo
ta, na której rejestrowano aktywność danej komórki, albo też sąsiednia, jeśli
poziom artefaktów na elektrodzie stymulowanej był zbyt wysoki. Równoczesna
generacja sygnału na kilku elektrodach, w porównaniu do stymulacji wyłącz-
nie elektrodą najbliższą komórce, nie przekładała się na redukcję amplitudy
impulsu. Sytuacja może być jednak inna dla kolejnych wersji systemu, zdol-
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Rysunek 4.6: Rejestracja sygnału z komórki nerwowej: spont – impuls spontaniczny,
bez stymulacji (rejestracja nie jest zniekształcona przez artefakt). Obok
zarejestrowanych kilkunaście przebiegów dla prądu stymulacji bliskiego
prądowi progowemu – widać dwie klasy przebiegów, odpowiadających
samemu artefaktowi lub sumie artefaktu i odpowiedzi neuronu. Na dole
przebieg uzyskany przez obliczenie różnicy między uśrednionymi prze-
biegami artefaktu oraz artefaktu z sygnałem. Rysunek zaadaptowany
z pracy [9].

nych do generacji niezależnych przebiegów stymulacyjnych na poszczególnych
elektrodach.
Stymulacja elektryczna powodowała generowanie jednej lub dwóch odpo-

wiedzi neuronu. W niektórych przypadkach, szczególnie dla małych amplitud
prądów, rejestrowano tylko jeden impuls o bardzo małym opóźnieniu w stosun-
ku do impulsu stymulacyjnego – typowo poniżej 1ms w odniesieniu do początku
fazy ujemnej, a czasem nawet poniżej 300µs. Przy większych amplitudach prądu
rejestrowano czasem dodatkowo drugi impuls opóźniony o kilka ms. W niektó-
rych przypadkach wysoki poziom artefaktów powodował, że możliwa była reje-
stracja wyłącznie drugiego impulsu. Wartość progową prądu stymulacji rozumie
się dalej jako minimalny prąd potrzebny do wygenerowania przez komórkę co
najmniej jednej odpowiedzi.

Wartość progowa prądu stymulacji

Na rysunku 4.7 pokazano wykres zależności znalezionych wartości progo-
wych prądu stymulacji od czasu trwania impulsu (oba parametry dotyczą fazy
ujemnej impulsu) dla kilkunastu różnych komórek zwojowych z kilku fragmen-
tów tkanek. Należy zwrócić uwagę na duży rozrzut wartości progowych prą-
du dla poszczególnych neuronów – wartości skrajne różnią się prawie o rząd
wielkości. Wynik ten dowodzi konieczności indywidualnej optymalizacji prą-
du stymulacji dla poszczególnych komórek ze względu na występowanie efektu
okna stymulacji. Warto też zwrócić uwagę na typowo dwu– albo trzykrotnie
większą wartość prądu progowego w przypadku, gdy do stymulacji używana
była elektroda sąsiednia w stosunku do tej najbliższej komórki (a dokładniej
– do dającej największą amplitudę rejestrowanego sygnału), jak to widać na
dolnym wykresie. Jest to różnica niewielka, prowadząca do konkluzji, że bu-
dowa systemu umożliwiającego selektywną stymulację poszczególnych komórek
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Rysunek 4.7: Zależność progowego prądu stymulacji od czasu trwania impulsu. A.
Przykładowe pomiary dla komórek makaka (monkey), świnki morskiej
(guinea pig) i szczura (rat). Niektóre pokazane charakterystyki były
zmierzone z użyciem alternatywnego źródła prądowego sygnału stymula-
cyjnego, umożliwiającego generację prądów mniejszych od 0.6µA. B. Za-
leżność dla przypadku użycia do stymulacji elektrody najbliższej komórce
(stimulation using recording electrode) - uśredniony wynik dla 13 komó-
rek, lub elektrody sąsiedniej (stimulation using neighboring electrode)-
uśredniony wynik dla 12 komórek. Pulse duration - czas trwania impulsu;
Threshold current - wartość progowa prądu; Charge - wartość progowa
całkowitego ładunku fazy ujemnej. Rysunek zaadaptowany z pracy [9].
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może być niemożliwa przy zastosowaniu matryc mikroelektrodowych o takiej
gęstości, jak używane w eksperymencie. Problem ten wymaga dalszych badań.
Z prezentowanych wykresów wynika, że ograniczenie czasu trwania impulsu

do wartości rzędu 100µs, a nawet mniejszej, jest uzasadnione z punktu widze-
nia minimalizacji całkowitego ładunku przypadającego na jedną fazę impulsu.
Wniosek ten jest bardziej ewidentny dla przypadku stymulacji neuronu za po-
mocą elektrody leżącej najbliżej ciała komórki, niż gdy używane są elektrody
sąsiednie.

Wpływ rozmiarów elektrody na próg stymulacji

Zależność między wartością progową prądu stymulacji a średnicą elektrody
φ pokazano na rysunku 4.8. O ile dla φ większych od około 10µm zależność
ta jest ewidentna, to poniżej tej wartości progowa wartość prądu praktycznie
przestaje zależeć od rozmiarów elektrody. Tego typu charakterystyka nie jest
zaskakująca. Dla elektrody bardzo małej, w przybliżeniu punktowej, leżącej
w pewnej odległości od neuronu, rozkład potencjału w roztworze wokół komórki
nie zależy praktycznie od wartości średnicy elektrody, a jedynie od całkowitego
wstrzykiwanego prądu. Ponieważ wszystkie punkty na powierzchni elektrody
leżą w podobnej odległości od komórki, prądy wstrzykiwane przez poszczegól-
ne fragmenty powierzchni elektrody mają taki sam wpływ na pole potencjału
wokół neuronu. Natomiast wraz ze wzrostem rozmiarów elektrody do wartości
porównywalnych lub większych niż odległość od komórki, prąd wstrzykiwana
przez odległe fragmenty powierzchni elektrody praktycznie nie wpływa na ko-
mórkę, a tym samym o stopniu depolaryzacji błony decyduje nie całkowity
prąd elektrody, lecz część prądu wstrzykiwana przez najbliższe fragmenty po-
wierzchni, przekładająca się z kolei liniowo na gęstość prądu. Zależność taka
jest dobrze widoczna na przedstawionych wykresach.

Znalezione wartości progu stymulacji a limity bezpieczeństwa

Na rysunku 4.9 porównano znalezione wartości parametrów impulsów sty-
mulacyjnych z wynikami podawanymi przez innych autorów. Wyniki te są rów-
nież odniesione do wartości granicznych ładunku oraz gęstości ładunku z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa stymulacji. Znaczna część przedstawionych wyni-
ków innych eksperymentów odpowiada amplitudom sygnału leżącym powyżej
tak określonych wartości granicznych. Wartości progowe uzyskane w naszym
eksperymencie są o kilka rzędów wielkości mniejsze od limitu histopatologicz-
nego, co nie jest zaskakujące dla elektrod o bardzo małych średnicach (por.
sekcja 4.2.2).
W odniesieniu do ograniczeń elektrochemicznych znalezione wartości pro-

gowe gęstości prądu są jednak dosyć duże. Tym niemniej są one o około rząd
wielkości mniejsze od najbardziej restrykcyjnego oszacowania granicznej war-
tości gęstości ładunku dla elektrody wykonanej z irydu. Wyniki odpowiadające
najmniejszym średnicom elektrod używanych w tym eksperymencie leżą na-
tomiast powyżej bardziej restrykcyjnej granicy dla elektrody platynowej. Jed-
nakże współrzędne poszczególnych punktów na wykresie odpowiadają gęstości
ładunku liczonej na powierzchnię geometryczną elektrody, bez uwzględnienia
efektu zwiększenia powierzchni efektywnej następującej w wyniku platynizacji.
Oznacza to, że rzeczywiste gęstości ładunku dla elektrod platynizowanych, li-
czone jako stosunek całkowitego ładunku do efektywnej powierzchni interfejsu
elektroda/elektrolit są kilkudziesięciokrotnie mniejsze od pokazanych na rysun-
ku 4.9.
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Rysunek 4.8: Zależność progu stymulacji od średnicy elektrody dla czasu trwania im-
pulsu 0.05ms (59 komórek) lub 0.1ms (78 komórek). Każdy punkt na
wykresie odpowiada uśrednionej wartości z kilku pomiarów, każdy po-
miar dla innej komórki i innej elektrody, z rozrzutem średnic elektrod
poniżej 2µm od wartości na wykresie. A. Wartość progowa prądu stymu-
lacji (threshold current). B. Wartość progowa gęstości prądu (threshold
charge). C. Wartość progowa gęstości prądu na powierzchni elektrody
(threshold current density). D. Wartość progowa gęstości ładunku (thre-
shold charge density). Electrode diameter - średnica elektrody. Rysunek
zaadaptowany z pracy [9].
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Rysunek 4.9: Wartość progowa gęstości ładunku (threshold charge density) w funk-
cji całkowitego ładunku (threshold charge) impulsu stymulacyjnego, dla
wyników naszego eksperymentu jak i podawanych przez innych autorów
wartości progowych dla stymulacji komórek zwojowych siatkówki. human
studies - wyniki dla protez implantowanych ludziom; recording in retina
- rejestracja reakcji komórek siatkówki przez bezpośredni odczyt aktyw-
ności neuronów; recording in cortex - rejestracja aktywności wzbudzonej
w mózgu; this study - wynik dla omawianego eksperymentu, wielkość
symbolu ”+” odpowiada średnicy danej elektrody; electrochemical limits
Ir, Pt - teoretyczne wartości graniczne dla stymulacji bezpiecznej pod
względem elektrochemicznym; neural injury limits - teoretyczne wartości
graniczne dla stymulacji bezpiecznej pod względem bezpośredniej reakcji
komórki. Rysunek zaadaptowany z pracy [9].

Ostatecznie można więc stwierdzić, że stymulacja komórek nerwowych za
pomocą odpowiednio wykonanych mikroelektrod o rozmiarach porównywal-
nych z ciałem komórki zwojowej siatkówki wymaga wartości prądów stymulacji
leżących daleko poniżej wszystkich podawanych w literaturze wartości granicz-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa.



Rozdział 5

Artefakty stymulacyjne

Zasadniczym celem projektu, w ramach którego powstała niniejsza rozpra-
wa doktorska, jest budowa systemu do równoczesnej i niezależnej stymulacji
oraz rejestracji aktywności komórek nerwowych. Jednym z największych pro-
blemów w takich systemach jest powstawanie artefaktów stymulacyjnych, czyli
silnych sygnałów generowanych na wejściu wzmacniacza rejestrującego w trak-
cie wstrzykiwania prądu do roztworu i uniemożliwiających odczyt sygnału z ko-
mórki.
Charakterystyka artefaktów jest bezpośrednio powiązana z impedancją uży-

wanej elektrody, przekładającej się na określony przebieg napięcia w trakcie
przepływu przez elektrodę prądu stymulacyjnego. Wartości międzyszczytowe
takiego przebiegu mogą osiągać kilkaset mV , czyli nawet o trzy rzędy wielko-
ści więcej, niż wynoszą amplitudy rejestrowanych potencjałów czynnościowych.
Przebieg taki w sposób oczywisty wykracza poza zakres liniowy pracy wzmac-
niacza przeznaczonego do rejestracji aktywności neuronów, podłączonego do tej
samej elektrody. Sygnały artefaktów podane na wejście wzmacniacza wprowa-
dzają go w stan nasycenia, uniemożliwiając rejestrację jakichkolwiek sygnałów
na czas kilku-kilkunastu ms. Tymczasem potencjał czynnościowy, stanowiący
odpowiedź komórki na nadprogową stymulację, jest często generowany z opóź-
nieniem rzędu ułamka milisekundy.
W niniejszym rozdziale przedyskutowano mechanizmy powstawania artefak-

tów stymulacyjnych zarówno na elektrodzie stymulowanej, jak i na elektrodach
sąsiednich, oraz przedstawiono szczegółową analizę tego zjawiska dla przypadku
mikroelektrody platynowej i wymaganych w takim systemie amplitud prądów
stymulacyjnych. Ostatecznie zaproponowano protokół stymulacyjny, który po-
zwala na bezpieczną stymulację komórki nerwowej ze znacznie zredukowanym,
w porównaniu do wartości podawanych w literaturze, poziomem artefaktów.

5.1. Powstawanie i modelowanie artefaktów stymulacyjnych

Pojęcie artefaktów stymulacyjnych jest używane w literaturze w kontek-
ście dosyć ogólnym i obejmuje całość zjawisk związanych z zaburzeniami reje-
stracji odpowiedzi neuronu po impulsie stymulacyjnym. Kompletny opis tego
problemu dla rzeczywistego systemu służącego do jednoczesnej stymulacji i re-
jestracji aktywności komórek nerwowych wymaga nie tylko analizy przebiegu
nadpotencjału stymulowanej elektrody, ale także efektów jakie wywołuje sy-
gnał stymulacyjny w sąsiednich elektrodach. Ponadto, ponieważ minimalizacja
artefaktów wymaga umieszczenia w torze sygnałowym kluczy elektronicznych
(według schematu opisanego poniżej), można się spodziewać dodatkowych efek-
tów wynikających z generacji krótkich impulsów prądowych w momencie ich
przełączania. W poprawnie zaprojektowanym systemie efekty te są jednak zni-
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kome i chociaż muszą być brane pod uwagę na etapie projektowania obwodu,
mogą być zaniedbane na potrzeby tej analizy.

5.1.1. Powstawanie artefaktów na elektrodzie stymulowanej

W przypadku elektrody stymulowanej artefakt stymulacyjny można prak-
tycznie utożsamić z przebiegiem napięcia elektrody. Na rysunku 5.1 przedsta-
wiono taki przebieg w czasie trwania impulsu stymulacyjnego oraz bezpośrednio
po nim. Założena impedancja elektrody jest zgodna a wynikami parametry-
zacji mikroelektrody platynowej o średnicy 5µm przedstawionej w rozdziale
3, a amplituda impulsu stymulacyjnego zgodna z wynikami eksperymentu ze
stymulacją komórek zwojowych siatkówki oka przedstawionego w rozdziale 4.
Przebieg ten jest sumą dwóch składowych, odpowiadających odpowiednio spad-
kom napięć na interfejsie elektroda/elektrolit oraz na rozproszonej rezystancji
roztworu. O ile przebieg czasowy spadku napięcia w roztworze jest identyczny
z kształtem prądu stymulacyjnego, to w przypadku napięcia interfejsu zespolo-
ny charakter jego impedancji skutkuje przebiegiem, którego wartość jest różna
od zera również po zakończeniu impulsu. Napięcie takie nazywane będzie dalej
napięciem resztkowym.
Ze względu na dużą wartość napięcia elektrody w trakcie generacji impul-

su, rejestracja sygnału z komórki w tym czasie jest niemożliwa. Optymaliza-
cja protokołu stymulacyjnego z punktu widzenia artefaktów powinna polegać
na minimalizacji poziomu tego przebiegu po zakończeniu impulsu, kiedy jest
on równoważny nadpotencjałowi elektrody (czyli napięciu interfejsu elektro-

Rysunek 5.1: Przebieg prądu stymulacji Istim, całkowitego napięcia elektrody Vel oraz
nadpotencjału elektrody (napięcia interfejsu elektroda/elektrolit) Vnp
w trakcie typowego impulsu stymulacyjnego. Impedancja elektrody zgod-
na z parametryzacją przedstawioną w rozdziale 3 dla 5-cio mikrometrowej
elektrody platynowej.
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da/elektrolit). Dlatego też w poniższej analizie artefakt utożsamia się z prze-
biegiem Vnp, z pominięciem efektu spadku napięcia na rezystancji rozproszonej
roztworu w trakcie generacji impulsu.
Prawidłowa analiza przebiegu nadpotencjału, w szczególności po zakończe-

niu impulsu, wymaga zastosowania modelu impedancji elektrody opartego na
elemencie o stałej fazie, natomiast model oparty na zwykłej pojemności może
prowadzić do jakościowo fałszywych wniosków. Wynika to z innych odpowiedzi
impulsowych tych dwóch elementów. W przypadku elementu pojemnościowego
wystarczy, aby całkowity ładunek przepływający przez niego w trakcie trwania
impulsu był równy zero, by pozbyć się całkowicie napięcia resztkowego. Inaczej
mówiąc, jeśli napięcie na kondensatorze w momencie zakończenia impulsu jest
równe zero, to nie zmienia ono swojej wartości po impulsie. Tymczasem reguła
ta nie stosuje się do elementu o stałej fazie. Odpowiedź impulsowa takiego
elementu o impedancji równej

Z(ω) = k0(jω)−β, (5.1)

zdefiniowana jako przebieg napięcia w czasie w odpowiedzi na wstrzyknięcie
ładunku ∆Q w formie nieskończenie krótkiego impulsu dana jest formułą [72]

U(t) =
k0∆Q
Γ(β)t1−β

, (5.2)

gdzie Γ(β) jest funkcją gamma Eulera, a parametr β przyjmuje typowo wartości
między 0.8 i 0.9. Dla przypadku granicznego, gdy β = 1 element o stałej fazie
staje się zwykłym kondensatorem, przy czym k0 = C−1, a przebieg odpowiedzi
impulsowej staje się tożsamościowo równy ∆QC dla wszystkich wartości t > 0.
Oznacza to, że napięcie po impulsie nie zależy od tego, kiedy ładunek został
wstrzyknięty do kondensatora. Jednakże dla elementu o wartości β różnej od 1
zależność U(t) nie jest dana funkcją stałą, a to oznacza, że przewidzenie ewo-
lucji czasowej napięcia po zakończeniu impulsu wymaga znajomości nie tylko
całkowitego wstrzykniętego ładunku (czy też, równoważnie, napięcia w chwili
zakończenia impulsu), ale także pełnego przebiegu prądu dla t ¬ 0, a ewentu-
alne spełnienie warunku U(t = 0) = 0 nie determinuje wartości U dla t > 0.

5.1.2. Powstawanie artefaktów stymulacyjnych na sąsiednich elektrodach

Powyższe rozważania na temat mechanizmu powstawania artefektów do-
tyczyły elektrody używanej do stymulacji. W eksperymentach z użyciem ma-
tryc wieloelektrodowych artefakty mogą się również pojawić w innych kanałach
systemu w wyniku przesłuchów. Najbardziej ogólnie źródła tych przesłuchów
można podzielić na te związane z pojemnościami pasożytniczymi pomiędzy
ścieżkami na podłożu matrycy i płytce drukowanej, oraz te wynikające z gene-
racji pola potencjału w roztworze.

Przesłuchy przez pojemności pasożytnicze. Znaczenie artefaktów związanych
z pojemnościami pasożytniczymi można łatwo oszacować, przyjmując pewną
wartość tej pojemości Cp pomiędzy kanałem stymulowanym a sąsiednim i wy-
znaczając napięcie wygenerowane w sąsiednim kanale z prostego dzielnika na-
pięcia (rysunek 5.2):

U(ω) =
Zel(ω)

Zel(ω) + 1/jωCp
Ust(ω). (5.3)
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Rysunek 5.2: Schemat zastępczy do oszacowania artefaktów stymulacyjnych na elek-
trodzie sąsiedniej w stosunku do elektrody stymulowanej powstałych
w wyniku przesłuchów międzykanałowych.

Dla małych częstotliwości impedancja Zel jest zdominowana przez impedancję
warstwy podwójnej. Jeśli przyjąć jej model jako zwykłej pojemności, to dzielnik
napięć staje się zwykłym dzielnikiem pojemnościowym i wtedy

U(ω) =
1/ωCwp

1/jωCwp + 1/jωCp
Ust(ω) =

Cp
Cwp + Cp

Ust(ω). (5.4)

Wartość Cp jest typowo rzędu 1pF , natomiast pojemność warstwy podwójnej
dla przykładu omawianych już 5-cio mikrometrowych elektrod platynowych jest
rzędu nF [38]. Tak więc dla małych częstotliwości wartość przesłuchu można
przyjąć na poziomie 0.1%. Natomiast dla częstotliwości większych impedancja
elektrody staje się identyczna z rezystancją rozproszoną elektrolitu, która nie
zależy od częstotliwości, co przy malejącej impedancji pojemności Cp prowadzi
do większych wartości przesłuchu, rzędu kilku procent.

Efekt pola potencjału w roztworze. Drugim źródłem artefaktów na elektro-
dach sąsiednich w stosunku do elektrody stymulowanej jest pole potencjału
wytworzone w roztworze, służące do depolaryzowania komórki. Wartość am-
plitudy tego pola maleje ze wzrostem odległości r od stymulującej elektrody
proporcjonalnie do 1/r (rozdział 2). Jeśli zatem założyć, że sąsiednia elektroda
leży w odległości kilkukrotnie większej od elektrody stymulowanej niż pobu-
dzana komórka, a komórka poddawana jest działaniu pola potencjału o ampli-
tudzie rzędu kilkudziesięciu mV , to łatwo stwierdzić, że sygnał rejestrowany
przez sąsiednią elektrodę w trakcie stymulacji może być rzędu 10mV lub nawet
więcej. Jest to wartość kilkudziesięciokrotnie większa niż amplituda sygnału
z komórki, a zatem także wystarczająca, aby wprowadzić obwód wzmacniacza
w stan nasycenia.
Powyższa analiza wskazuje, że problem artefaktów stymulacyjnych na elek-

trodach sąsiednich w stosunku do elektrody stymulowanej jest nie do pominię-
cia. Z drugiej strony poziom tych artefaktów jest jednak wielokrotnie mniejszy,
niż na elektrodzie stymulowanej. Ponieważ efektywność zarówno stymulacji, jak
i rejestracji sygnału z komórki jest tym lepsza, im mniejsza odległość komór-
ka-elektroda, więc w typowym przypadku optymalne jest użycie do stymulacji
i odczytu tej samej elektrody, leżącej po prostu najbliżej badanego neuronu,
a ściślej – ciała komórki lub początkowego fragmentu aksonu. Dlatego też opty-
malizacja protokołu stymulacyjnego pod kątem minimalizacji artefaktów będzie
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dalej rozpatrywana w kontekście stymulowanej elektrody. Efektywne rozwiąza-
nie dla takiej konfiguracji powinno się natomiast dać łatwo uogólnić na prostszy
przypadek elektrody sąsiedniej.

5.2. Schemat minimalizacji artefaktów stymulacyjnych

Artefakt stymulacyjny, rozumiany jako przebieg nadpotencjału elektrody
w trakcie oraz po impulsie stymulacyjnym ma dosyć złożony przebieg, którego
poziom można opisywać na wiele sposobów – za pomocą całkowitej energii,
wartości międzyszczytowch i innych parametrów sygnału. Z punktu widzenia
eksperymentu najbardziej użyteczne jest przyjęcie jako miary poziomu artefak-
tu tzw. czasu martwego, czyli czasu jaki mija od momentu zakończenia impulsu
(albo też – od momentu zakończenia ujemnej fazy impulsu, która jest odpowie-
dzialna za depolaryzację błony) do chwili, gdy system jest zdolny do rejestracji
odpowiedzi neuronu. W praktyce określenie tego czasu wymaga definicji mak-
symalnego poziomu przebiegu V maxart tolerowanego przez układ wzmacniacza.
Wówczas czas martwy będzie definiowany jako tm takie, że

|Vnp(t  tm)| ¬ V maxart . (5.5)

Ponieważ wartości przebiegu Vnp(t) dla t < tmax są na tyle duże, że mogą
wprowadzić obwód wzmacniacza w stan nasycenia, konieczne jest, aby w tym
okresie czasu wejście wzmacniacza było odłączone od elektrody. Efekt ten łatwo
uzyskać poprzez użycie klucza elektronicznego. W tym okresie czasu wejście
wzmacniacza nie powinno jednak pozostawać nieokreślone, co mogłoby skutko-
wać oscylacjami układu, lecz musi być podłączone do napięcia stałego o war-
tości identycznej z napięciem spoczynkowym elektrody. Oznacza to koniecz-
ność zastosowania układu próbkująco-pamiętającego, próbkującego potencjał
elektrody tuż przed impulsem i następnie podającego ten potencjał na wejście
wzmacniacza.
Na rysunku 5.3 pokazano schematycznie, w jaki sposób można zrealizować

żądany protokół stymulacyjny. Przedstawiony schemat oprócz źródła prądu

Rysunek 5.3: Schemat ideowy układu do redukcji artefaktów stymulacyjnych. Klucz
1 pozwala na podłączenie do elektrody źródła sygnału stymulacyjnego,
klucz 2 – układu do redukcji artefaktów, a klucz 3 – wzmacniacza re-
jestrującego. Zwp – impedancja warstwy podwójnej. Re – rezystancja
elektrochemiczna. Rre – rozproszona rezystancja elektrolitu.



66 Rozdział 5. Artefakty stymulacyjne

stymulacyjnego oraz klucza separującego wejście wzmacniacza rejestrującego
na czas generacji impulsu zawiera także układ do aktywnej redukcji napięcia
elektrody. Układ taki pozwala na redukcję wartości nadpotencjału elektrody,
jeśli jego wartość bezpośrednio po impulsie przekracza V maxart . Jego działanie
polega na podłączeniu elektrody na okres czasu rzędu ułamka ms do napięcia
identycznego ze spróbkowanym napięciem spoczynkowym elektrody, wytworzo-
nego przez wzmacniacz operacyjny pracujący w konfiguracji wtórnika napięcia.
Należy zwrócić uwagę, że szybkość rozładowywania napięcia elektrody przez

wtórnik napięcia do wartości spoczynkowej jest zależna od wartości rozproszo-
nej rezystancji elektrolitu (a także od rezystancji wyjściowej wzmacniacza).
Dlatego dla dużych wartości Rre metoda minimalizacji artefaktu przez rozła-
dowanie impedancji interfejsu elektroda/elektrolit źródłem napięciowym może
być mało efektywna. Jako alternatywę dla rozładowywania elektrody źródłem
napięciowym można zastosować dodatkową fazę impulsu prądowego. Metoda
taka jest trudniejsza w realizacji, ponieważ wymaga precyzyjnej optymalizacji
kształtu całego impulsu, jednak ze względu na niezależność wstrzykiwanego
prądu od rezystancji elektrolitu może się okazać bardziej efektywna w warun-
kach eksperymentu. Zaleta ta może być szczególnie istotna w przypadku uży-
cia elektrod o małych rozmiarach, dla których wartość Rre może się zmieniać
w szerokim zakresie w zależności od położenia komórki względem elektrody
(por. rozdział 2).

Minimalizacja artefaktów na sąsiednich elektrodach. Jak opisano powyżej,
poziom artefaktów na sąsiednich elektrodach może być rzędu 10mV . Ozna-
cza to, że wejście wzmacniacza podłączonego do takiej elektrody musi być od
niej odłączone na czas generacji impulsu według tego samego schematu, jak
w przypadku elektrody stymulowanej. Umiejscowienie klucza wewnątrz obwo-
du elektroniki front-end powoduje, że separuje on wejście wzmacniacza zarówno
od artefaktów wynikających z przesłuchów przez pojemności pasożytnicze, jak
i z pola potencjału w roztworze.
Łatwo jest wykazać, że poziom napięcia resztkowego generowanego na są-

siedniej elektrodzie przez oba źródła artefaktów jest bardzo mały. Wartość tego
napięcia po zakończeniu impulsu wynikająca z efektu przesłuchów przez pojem-
ności pasożytnicze może być oszacowana jako napięcie resztkowe na elektrodzie
stymulowanej zredukowane na dzielniku pojemnościowym o czynnik Cp

Cwp+Cp
,

a więc o kilka rzędów wielkości. Z kolei ewentualne napięcie resztkowe wynika-
jące z pola potencjału w roztworze musiałoby wynikać z przepływu prądu przez
interfejs elektroda/elektrolit w rozpatrywanym kanale i tym samym ładowania
pojemności warstwy podwójnej. Ponieważ jednak obydwie ścieżki sygnałowe,
przez które mógłby dalej przepływać ładunek (pojemność Cp oraz rezystancja
rozwartego klucza elektronicznego) mają bardzo wysokie impedancje, prąd taki
będzie bardzo niewielki i tym samym napięcie resztkowe na interfejsie elektro-
da/elektrolit nie może osiągnąć znaczących wartości.
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że odłączenie elektrody sąsiedniej

w stosunku do elektrody stymulowanej od wejścia wzmacniacza powinno zre-
dukować wartość artefaktu w tym kanale do bardzo niskiego poziomu. Dzięki
temu powinno być możliwe uniknięcie fazy rozładowywania impedancji war-
stwy podwójnej i podłączenie układu odczytującego z powrotem do elektrody
praktycznie natychmiast po zakończeniu impulsu.
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Efektywność przedyskutowanego w poprzedniej sekcji schematu redukcji ar-
tefaktu dla stymulowanej elektrody zależy od charakterstyki impedancji używa-
nej elektrody oraz od wymaganych parametrów impulsu stymulacyjnego. Po-
niżej przedstawiono wyniki analizy i optymalizacji takiego schematu dla przy-
padku eksperymentu zbliżonego do tego omówionego w rozdziale 4. Dyskusja
oparta jest na wynikach symulacji numerycznych. Na chwilę obecną w lite-
raturze brak jest rozwiązania analitycznego tego problemu dla realistycznego
modelu elektrody (opartego na elemencie o stałej fazie i nieliniowej rezystancji
elektrochemicznej). Rozwiązanie przybliżone, dla słabych efektów nieliniowych
można znaleźć w pracy [73].

5.3.1. Przyjęta metodologia

Zasadniczym celem tej sekcji jest znalezienie protokołu stymulacyjnego, któ-
ry pozwala na zredukowanie poziomu artefaktów dla rozpatrywanej mikroelek-
trody i przewidywanych wartości amplitud prądów do akceptowalnie niskich
poziomów. Przyjęto, że system musi być zdolny do rejestracji odpowiedzi neu-
ronu najpóźniej 300µs po zakończeniu fazy ujemnej impulsu. Kryterium to
wynika bezpośrednio z wyników dotychczasowych eksperymentów, wskazują-
cych, że opóźnienie odpowiedzi neuronu w stosunku do fazy depolaryzującej
impulsu może być rzędu 200µs. Dlatego też warunek rozpoczęcia rejestracji
sygnału w tym momencie lub w najgorszym przypadku z opóźnieniem, które
jest niewielkie w odniesieniu do czasu trwania impulsu z komórki nerwowej
(por. rozdział 1) w omawianym systemie bezwzględnie musi zostać spełniony.

Maksymalna akceptowalna amplituda artefaktu. Wymóg zdolności systemu
do rejestracji w określonym czasie sygnału z komórki równoważny jest redukcji
przebiegu nadpotencjału elektrody dla tego zakresu czasowego do poziomu co
najwyżej kilkukrotnie większego od amplitudy impulsu pochodzącego z neuro-
nu. Aby bowiem była możliwa rejestracja sygnału z komórki w obecności arte-
faktu, amplituda przebiegu na wejściu wzmacniacza nie może wykraczać poza
zakres napięć, dla którego wzmacniacz rejestrujący nie ulega nasyceniu (prze-
sterowaniu). Zakres ten jest tym szerszy, im mniejsza jest wartość wzmocnienia
układu. Jednak nadmierna redukcja wzmocnienia powoduje wzrost poziomu
szumów w całym systemie i dlatego granice zakresu liniowej pracy wzmacniacza
ustala się zazwyczaj na poziomie o około rząd wielkości większym, niż typowa
amplituda rejestrowanych sygnałów z komórek nerwowych. Jeśli sygnał na wej-
ściu wzmacniacza, będący sumą artefaktu oraz odpowiedzi komórki, zostanie
zarejestrowany bez dużych zniekształceń wynikających z nasycenia wzmacnia-
cza, możliwa jest separacja artefaktu oraz sygnału z komórki na drodze pro-
gramowej [9,74-76].
W praktyce maksymalny akceptowalny poziom można określić na 1−2mV .

W wielu przypadkach analizowanych poniżej wartość artefaktu jest dużo mniej-
sza od tych wartości już po 150 albo 200µs w odniesieniu do zakończenia fazy
ujemnej impulsu. Dla takich przypadków optymalizacja protokołu równoważna
jest minimalizacji poziomu artefaktu do najmniejszej możliwej wartości.

Analizowany schemat elektryczny. Schemat, dla którego prowadzono analizy,
pokazany jest na rysunku 5.4. Zaniedbano tu efekt offsetu elektrody, przyj-
mując go na poziomie równym zero. Oznacza to, że rozładowaniu elektrody
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Rysunek 5.4: Uproszczony schemat używany do symulacji numerycznych artefaktów.
Zwp - impedancja warstwy podwójnej.Re - rezystancja elektrochemiczna.
Rre - rozproszona rezystancja elektrolitu.

odpowiadało podłączenie jej do potencjału referencyjnego. Zastosowany model
impedancji elektrody jest identyczny z tym przedstawionym na rysunku 3.3,
a wyjściowe wartości parametrów tego modelu oparte są na analizie pomiarów
impedancji mikroelektrody platynowej o średnicy 5µm zaprezentowanej w ro-
dziale 3.
Celem poniższej analizy jest nie tyle precyzyjna optymalizacja protokołu

stymulacyjnego dla elektrody o dokładnie znanej charakterystyce impedancji
i ściśle określonej amplitudy impulsu, co raczej takie jego określenie, aby dawał
on niski poziom artefaktów dla pewnego przedziału zmienności parametrów
zarówno elektrody, jak i samego impulsu. Dlatego wartości poszczególnych pa-
rametrów modelu są w kolejnych krokach zmieniane w stosunku do wartości
wyjściowych.

Schemat symulacji numerycznych. Symulacje prowadzone były w dziedzinie
czasu. Zakładano, że przed podaniem impulsu stymulacyjnego przez elektrodę
nie przepływał żaden prąd, a wartość nadpotencjału wynosiła zero. Następ-
nie w każdym kolejnym kroku czasowym wyznaczano prądy płynące przez po-
szczególne elementy i wartość nadpotencjału elektrody (rysunek 5.4) według
następującego algorytmu:
— W pierwszej kolejności w danym kroku czasowym wyznaczano całkowitą
wartość prądu elektrody Iel. Wartość ta musi być wyznaczana w inny sposób
dla różnych faz protokołu stymulacyjnego. Jeżeli w danym kroku czasowym
do elektrody podawany był prąd stymulacyjny Istym (klucz 1 na rysunku
5.4 zwarty, klucz 2 rozwarty), zachodzi Iel = Istym. Jeżeli elektroda podlega
w danej chwili czasowej rozładowaniu (klucz 1 rozwarty, klucz 2 zwarty),
napięcie na rezystancji rozproszonej Rre ma identyczną wartość i przeciwny
znak w stosunku do napięcia interfejsu. Zatem przyjmując wartość napięcia
interfejsu Vnp z poprzedniego kroku czasowego, można wyznaczyć całkowitą
wartość prądu elektrody według wzoru Iel =

−Vnp
Rre
. Gdy natomiast zarówno

źródło sygnału stymulacyjnego, jak i układ rozładowania warstwy podwój-
nej są odłączone od elektrody (klucze 1 i 2 rozwarte), wówczas Iel = 0.
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— na podstawie wartości nadpotencjału z poprzedniego kroku czasowego ob-
liczano wartość prądu płynącego przez rezystancję elektrochemiczną IRe
wynikającą z jej charakterystyki prądowo-napięciowej;

— wartość prądu warstwy podwójnej obliczano jako różnicę całkowitego prądu
elektrody Iel i prądu IRe;

— na podstawie znajomości prądu warstwy podwójnej w poprzednich oraz
aktualnym kroku czasowym wyznaczano nową wartość napięcia elektrody.
Wartość ta była sumą składowych pochodzących od ładunków wstrzykiwa-
nych do warstwy podwójnej w poprzednich oraz aktualnym kroku czaso-
wym. Wartość każdej składowej wyznaczano w oparciu o wzór 5.2, zakła-
dając, że przebieg prądu w danym kroku czasowym można traktować tak
samo, jak impuls o zerowym czasie trwania o tej samej wartości całkowitej
ładunku.

Prezentowane poniżej wyniki symulacji zostały uzyskane przy wartości kroku
czasowego równej 1µs. Wartość ta została dobrana eksperymentalnie, na pod-
stawie porównania wyników symulacji wykonanych dla różnych wartości tego
parametru.

Dobór parametrów modelu elektrody. Przyjęty na potrzeby obliczeń model
impedancji, widoczny na rysunku 5.4 zawiera trzy elementy: impedancję war-
stwy podwójnej Zwp, rezystancję elektrochemiczną Re oraz rozproszoną rezy-
stancję elektrolitu Rre. Domyślna dla poniższych analiz charakterystyka im-
pedancji warstwy podwójnej jest identyczna z tą uzyskaną dla mikroelektro-
dy platynowej o średnicy 5µm w rodziale 3. Wartość rezystancji rozproszonej
elektrolitu jest przyjmowana na poziomie 80kΩ lub 400kΩ, gdzie ten drugi
przypadek umownie odpowiada przypadkowi elektrody pozostającej w bezpo-
średnim kontakcie z komórką nerwową. Rezystancja elektrochemiczna opisana
jest charakterystyką prądowo-napięciową daną równaniem 3.26, przy założeniu
I0 = 25nA, α = 0.5 oraz z = 1. Charakterystyka ta pokazana jest na rysunku
5.5.
W pierwszym etapie analizy przyjęty jest liniowy model impedancji elek-

trody z całkowitym pominięciem rezystancji elektrochemicznej. Chociaż model
taki stanowi daleko idące uproszczenie modelu elektrody platynowej, to wyniki
takich rozważań można stosować dla przypadku impulsu o małej amplitudzie,
gdy nadpotencjał elektrody nie osiąga wartości na tyle dużych, by przebieg
reakcji elektrochemicznych wpływał istotnie na impedancję elektrody. W eta-

Rysunek 5.5: Charakterystyka prądowo-napięciowa rezystancji elektrochemicznej Re
dla I0 = 25nA, z = 1, α = 0.5.
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Rysunek 5.6: Przebieg prądu stymulacji dla impulsów: dwufazowego (po lewej) oraz
trzyfazowego o różnym podziale ładunku między dwie fazy dodatnie
(po prawej), używanych do analizy artefaktów stymulacyjnych. Wartość
parametru A1 równa jest stosunkowi amplitud pierwszej fazy dodatniej
oraz fazy ujemnej. Wartość ta opisuje jednoznacznie kształt impulsu dla
danej amplitudy fazy ujemnej. Inicjacja potencjału czynnościowego jest
powodowana przez fazę ujemną impulsu. Opóźnienie odpowiedzi neuronu
zależy od wzajemnego położenia elektrody i komórki i może być nawet
mniejsze od 200µs [9].

pie drugim użyty jest kompletny model elektrody z uwzględnieniem efektów
nieliniowych.

Dobór kształtu impulsu stymulacyjnego. Analizie poddano impulsy o dwóch
lub trzech fazach prądu, przy czym każda faza ma kształt impulsu prostokąt-
nego. Stosowanie prostokątnych impulsów stymulacyjnych jest w aplikacjach
biomedycznych powszechnie przyjętym standardem. Jeśli całkowity czas trwa-
nia jednej fazy impulsu jest znacząco mniejszy od wartości chronaksji dla danej
komórki, stopień depolaryzacji błony jest funkcją jedynie całkowitego ładunku
fazy ujemnej, natomiast przebieg czasowy prądu stymulacji jest bez większe-
go znaczenia (rozdział 2). Z drugiej strony generacja impulsu prostokątnego
jest możliwa przy stosunkowo niskiej rozdzielczości czasowej źródła sygnału,
identycznej z czasem trwania jednej fazy impulsu, co upraszcza projekt samego
źródła. Ponadto impuls tego typu da się opisać minimalną liczbą parametrów,
co przekłada się na redukcję ilości danych wysyłanych do układu.
Najczęściej używanym we współczesnych eksperymentach kształtem impul-

su jest symetryczny przebieg dwufazowy, jednak prowadzone były również pró-
by z użyciem impulsów o trzech fazach. Wyniki eksperymentów i analiz teore-
tycznych sugerują, że zastosowanie impulsu o takim kształcie pozwala na po-
prawę selektywności stymulacji, redukując zmiany napięcia błony w komórkach
nerwowych sąsiednich w stosunku do komórki stymulowanej [71]. Natomiast
dotychczas nie stosowano impulsów trzyfazowych do redukcji artefaktów sty-
mulacyjnych.
Przebiegi czasowe prądu stymulacji dla analizowanych typów impulsu poka-

zano na rysunku 5.6. W obydwu przypadkach czas trwania każdej fazy impulsu
jest ten sam i wynosi 100µs, natomiast całkowity ładunek impulsu wynosi ze-
ro. W przypadku impulsu dwufazowego oznacza to pełną symetrię przebiegu
czasowego ujemnej i dodatniej fazy przebiegu, natomiast w przypadku impulsu
trzyfazowego podział ładunku między dwie fazy dodatnie może być różny i sta-
nowi parametr podlegający optymalizacji. Kształt impulsu trzyfazowego opisy-
wany jest dalej za pomocą parametru A1, którego wartość równa jest stosun-
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kowi amplitud pierwszej fazy dodatniej oraz fazy ujemnej impulsu. Amplituda
drugiej fazy dodatniej wynika jednoznacznie z wartości A1 i warunku bilanso-
wania całkowitego ładunku impulsu. W niektórych przypadkach bezpośrednio
po zakończeniu impulsu następowała faza rozładowania zgodnie z protokołem
opisanym w poprzedniej sekcji.
Faza ujemna impulsu, odpowiedzialna za inicjację odpowiedzi komórki, koń-

czy się w przypadku wszystkich rodzajów analizowanych impulsów dla t =
300µs. Zgodnie z przyjętym kryterium ograniczenia czasu martwego, poziom
artefaktów musi zostać ograniczony do poziomu mniejszego od 2mV najpóźniej
dla t = 600µs.
Amplituda fazy ujemnej impulsu wynosi w przypadku podstawowym 0.8µA,

co jest wartością zbliżoną do podawanych w pracy [9]. Aby podobną depo-
laryzację błony uzyskać za pomocą impulsu trzyfazowego, należy użyć nieco
większej wartości prądu, jednak w literaturze brakuje ilościowej analizy tego
problemu. Niemniej bazując na doświadczeniach z użyciem impulsów dwufazo-
wych o odwróconej polarności (a więc z pierwszą fazą dodatnią) wzrost ten, dla
stosowanego tutaj czasu trwania każdej fazy, można oszacować na kilkanaście
procent. Na potrzeby poniższych rozważań przyjęto nieco większą różnicę – jako
typową wartość amplitudy prądu ujemnego przyjęto 1µA. Dodatkowo dla nie-
liniowego modelu elektrody przeprowadzono niezależną analizę dla amplitudy
prądu stymulacyjnego pięciokrotnie większej od wartości typowej, dzięki czemu
wyniki analizy można stosować również dla przypadku słabego oddziaływania
komórki i elektrody.

5.3.2. Wyniki symulacji dla liniowego modelu impedancji elektrody

Schemat użyty do analizy artefaktów dla modelu liniowego elektrody jest
podobny do tego przedstawionego na rysunku 5.4, ale z pominięciem rezystancji
Re. Wartości parametrów warstwy podwójnej są takie jak opisano powyżej,
a wartość Rre przyjęto na poziomie 80kΩ.

Wyniki dla domyślnych wartości parametrów modelu. Na rysunku 5.7 poka-
zano przebieg czasowy nadpotencjału w trakcie wstrzykiwania impulsu odpo-
wiednio o dwóch lub trzech fazach. W przypadku impulsu dwufazowego po-
kazane przebiegi odpowiadają sytuacji, gdy elektroda była bezpośrednio po
zakończeniu impulsu rozładowywana (zwarcie klucza 2 na rysunku 5.4) przez
okres czasu od 50µs do 300µs, natomiast w przypadku impulsu trzyfazowego
rozładowanienie nie było stosowane.
Przedstawione wykresy dowodzą jednoznacznej przewagi protokołu oparte-

go na impulsie trzyfazowym. Dla szerokiego zakresu zmienności parametru A1
wartość artefaktu jest zredukowana poniżej 1mV już dla czasu t > 0.5ms.
Optymalny z zaprezentowanych przebiegów trzyfazowych jest impuls odpo-
wiadający wartości A1 = 0.6, dla którego wartość artefaktu dla t > 0.5ms
jest mniejsza od 200µV . Z kolei impuls dwufazowy, niezależnie od przyjętego
czasu rozładowania, nie pozwala na redukcję przebiegu nadpotencjału poniżej
wartości 2mV . Należy także podkreślić, że przedstawione wyniki odpowiadają
niskiej wartości rezystancji rozproszonej elektrolitu, a jej zwiększenie prowa-
dzi do mniej efektywnego rozładowywania elektrody i tym samym dalszego
wydłużenia czasu martwego dla protokołu opartego na impulsie dwufazowym
z aktywnym rozładowaniem.
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Rysunek 5.7: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu liniowego elektrody oraz
impulsu dwufazowego z aktywnym rozładowaniem (po lewej) lub trzy-
fazowego bez rozładowania (po prawej). Amplituda fazy ujemnej równa
0.8µA dla impulsu dwufazowego oraz 1µA dla impulsu trzyfazowego.
tr - czas rozładowania. A1 - stosunek amplitudy pierwszej fazy dodat-
niej i fazy ujemnej impulsu trzyfazowego. Parametry modelu elektrody:
k0 = 36 · 107, β = 0.86, Re =∞, Re = 80kΩ.

Efekt rozrzutu wartości parametru β. W rzeczywistości parametry impedan-
cji poszczególnych elektrod matrycy podlegają rozrzutom. Z punktu widze-
nia minimalizacji artefaktów stymulacyjnych istotne jest więc określenie, na
ile optymalny kształt impulsu stymulacyjnego zależy od wartości tych para-
metrów. Przy analizie opartej na modelu liniowym interesujące jest znaczenie
rozrzutu parametrów opisujących impedancję warstwy podwójnej. Jeśli ograni-
czy się rozważania do protokołu stymulacyjnego bez rozładowania, to wartość
parametru k0 nie będzie wpływać na optymalny kształt impulsu prądowego –
jej zmiana powoduje bowiem jedynie przemnożenie przebiegów nadpotencjału
elektrody przez tą samą wartość, a zatem nie wpływa na wybór przebiegu
o najmniejszej amplitudzie.
Aby oszacować wpływ watości parametru β na optymalny kształt impulsu

stymulacyjnego, przeprowadzono symulacje dla przypadku wartości β mniejszej
i większej o 0.04 w porównaniu do wartości domyślnej, wynikającej z parame-
tryzacji rzeczywistej elektrody. Te dwie wartości odpowiadają w przybliżeniu
granicom przedziału, wewnątrz którego leżą podawane w literaturze wartości
wykładnika β dla różnych mikroelektrod.
Na rysunku 5.8 zaprezentowano przebieg artefaktu dla stymulacji impul-

sem trzyfazowym i dla wybranych wartości parametru β. Ponieważ pozostałe
parametry impedancji elektrody zostały zachowane, więc mniejszej wartości β
odpowiada większa wartość impedancji, zgodnie ze wzorem 5.1. Efekt ten jest
widoczny jako generalnie większy poziom artefaktów dla przypadku β = 0.82.
Niemniej dla obu prezentowanych przypadków optymalny spośród poddanych
analizie kształt impulsu odpowiada tej samej wartości A1 = 0.6, podobnie jak
to miało miejsce dla domyślnej wartości parametru β. Analiza ta prowadzi
do wniosku, że wartość A1 = 0.6 pozostaje wartością optymalną dla impulsu
trzyfazowego dla rozsądnie szerokiego zakresu zmienności parametru β i oferuje
dla tego przedziału satysfakcjonująco niski poziom artefaktów.

5.3.3. Wyniki symulacji dla nieliniowego modelu impedancji elektrody

Wyniki przedstawionej analizy artefaktów opartej na liniowym modelu im-
pedancji elektrody stosują się bezpośrednio jedynie do przypadku impulsu o ma-
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Rysunek 5.8: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu liniowego elektrody oraz
impulsu trzyfazowego bez rozładowania dla wartości parametru β mo-
delu elektrody równej 0.82 (po lewej) lub 0.90 (po prawej). Amplitu-
da fazy ujemnej równa 1µA. Pozostałe parametry modelu elektrody:
k0 = 36 · 107, Re =∞, Rre = 80kΩ.

łej amplitudzie, gdy napięcie generowane na interfejsie elektroda/elektrolit jest
zbyt małe, aby efekty nieliniowe miały znaczący wpływ na impedancję elektro-
dy. Rozszerzenie modelu o efekty nieliniowe jest natomiast niezbędne zarów-
no do tego, aby określić zakres wartości prądu stymulacji, dla których można
stosować model liniowy, jak i do optymalizacji protokołu stymulacyjnego dla
przypadku impulsów o większych amplitudach.
Ze względu na fakt, że przebieg nadpotencjału elektrody w obecności efek-

tów nieliniowych nie skaluje się proporcjonalnie do amplitudy impulsu stymu-
lacyjnego, przeprowadzono niezależne symulacje dla dwóch wartości amplitudy
sygnału. W pierwszym przypadku amplituda sygnału była taka sama, jak w po-
wyższej analizie dla modelu liniowego, czyli na poziomie typowym dla komórek
zwojowych siatkówki oka stymulowanych za pomocą mikroelektrody. Następnie
pomiary przeprowadzono dla pięciokrotnie większej amplitudy impulsu, aby
zweryfikować wnioski dotyczące optymalizacji protokołu stymulacyjnego dla
przypadku słabego oddziaływania komórki z elektrodą.

Wyniki dla impulsu o typowej amplitudzie

Rysunek 5.9 pokazuje przebieg wartości nadpotencjału elektrody dla impul-
su stymulacyjnego o typowej amplitudzie, odpowiednio dwufazowego z rozłado-
waniem oraz trzyfazowego bez rozładowania, identycznie jak to było pokazane
dla modelu liniowego. Poziom artefaktów dla przypadku impulsu dwufazowego,
w odniesieniu do wyników uzyskanych dla modelu liniowego i zaprezentowanych
na rysunku 5.7, jest generalnie mniejszy. Dla czasu rozładowywania równego
100µs wartość Vnp(t) jest mniejsza od 1mV dla t większego od około 600µs,
co jest wynikiem akceptowalnym. Niemniej jednak protokół oparty na impul-
sie trzyfazowym wciąż pozwala uzyskać lepsze rezultaty, chociaż nie jest już
tak efektywny, jak dla modelu liniowego (rysunek 5.7). Dla impulsu tego typu
o wartości parametru A1 równej 0.6 wartość bezwzględna nadpotencjału jest
mniejsza od 1mV już dla t > 450µs.
Generalnie analiza artefaktów przedstawionych na rysunku 5.9 prowadzi

do podobnych wniosków odnośnie optymalizacji protokołu stymulacyjnego, jak
rozważania oparte na modelu liniowym. Można zatem stwierdzić, że impuls
trzyfazowy o zbalansowanym ładunku, o stosunku amplitud pierwszej fazy do-
datniej oraz fazy ujemnej równym około 0.6, jest optymalny z punktu widzenia
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minimalizacji artefaktów dla mikroelektrody platynowej i dla prądu stymula-
cji od zera do około 1µA. W zakresie tym znaleziony protokół pozwala na
rejestrację odpowiedzi neuronu z opóźnieniem w stosunku do zakończenia fay
ujemnej impulsu nie większym niż 200µs przy wartości artefaktu poniżej 1mV ,
a jego efektywność nie zależy od wartości rezystancji rozproszonej elektrolitu,
co stanowi dodatkową zaletę w porównaniu do każdego protokołu opartego na
idei rozładowywania elektrody źródłem napięciowym.

Wyniki dla impulsu o dużej amplitudzie

Przedstawiona powyżej analiza pokazała, że wpływ efektów nieliniowych
na poziom artefaktów dla impulsu o typowej amplitudzie nie jest dramatycz-
ny. W rzeczywistym eksperymencie wartości progowe prądu stymulacji mogą
się jednak różnić kilkukrotnie dla poszczególnych komórek, a wniosków z po-
przedniego paragrafu nie da się bezpośrednio uogólnić na przypadek większej
wartości prądu stymulacji. Poniżej przedstawiono więc wyniki analogicznych
rozważań dla przypadku prądu stymulacji o amplitudzie pięciokrotnie więk-
szej od typowej. Kształt wszystkich impulsów, w porównaniu do przypadków
przedstawionych na rysunkach 5.7 oraz 5.9 jest zachowany, natomiast amplitu-
dy wszystkich faz są pięciokrotnie większe. Dodatkowo analizie poddano impuls
trzyfazowy o wartości parametru A1 = 0.75.
Przebieg wartości nadpotencjału dla takich impulsów przedstawiono na ry-

sunku 5.10. Impuls dwufazowy z aktywnym rozładowaniem, dla przyjętej tutaj
wartości rozproszonej elektrolitu na poziomie 80kΩ daje dużo lepsze wyniki,
niż impuls trzyfazowy bez rozładowania. Wprawdzie w przypadku impulsu
trzyfazowego istnieje możliwość dalszej optymalizacji jego kształtu, z doborem
wartości parametru A1 między 0.7 a 0.75, jednak należy podkreślić, że przy-
jęty protokół stymulacyjny musi dawać rozsądne wyniki dla pewnego zakresu
zmienności parametrów elektrody oraz impulsu. Z tego punktu widzenia pre-
cyzyjna optymalizacja kształtu impulsu dla sztywno określonych parametrów
impedancji elektrody oraz amplitudy impulsu nie jest właściwym kierunkiem
analizy.
Poziom artefaktów dla impulsu dwufazowego, chociaż wyraźnie mniejszy

niż dla trzyfazowego, nie jest jednak satysfakcjonujący – nawet przyjęcie czasu

Rysunek 5.9: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu nieliniowego elektrody oraz
impulsu dwufazowego z aktywnym rozładowaniem (po lewej) oraz trzyfa-
zowego bez rozładowania (po prawej). tr - czas rozładowania. Amplituda
fazy ujemnej równa 0.8µA dla impulsu dwufazowego oraz 1µA dla impul-
su trzyfazowego. Parametry modelu elektrody: k0 = 36 · 107, β = 0.86,
I0 = 25nA, z = 1, α = 0.5, Re = 80kΩ.
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Rysunek 5.10: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu nieliniowego elektrody oraz
impulsu dwufazowego z aktywnym rozładowaniem (po lewej) oraz trzy-
fazowego bez rozładowania (po prawej). tr - czas rozładowania. Am-
plituda fazy ujemnej równa 4µA dla impulsu dwufazowego oraz 5µA
dla impulsu trzyfazowego. Parametry modelu elektrody: k0 = 36 · 107,
β = 0.86, I0 = 25nA, z = 1, α = 0.5, Re = 80kΩ.

rozładowywania na poziomie 300µs nie zapewnia redukcji wartości Vnp poniżej
2mV . W dodatku należy spodziewać się jego pogorszenia w przypadku więk-
szych wartości Rre. Rozwiązaniem może więc potencjalnie być protokół oparty
na połączeniu idei impulsu trzyfazowego z aktywnym rozładowaniem warstwy
podwójnej.
Na rysunku 5.11 pokazano przebieg nadpotencjału dla takiego rozwiązania

przy czasie rozładowywania równym 200µs, czyli maksymalnym akceptowal-
nym (rozładowanie kończy się w chwili czasowej t = 0.6ms), oraz dla wartości
rozproszonej rezystancji elektrolitu 80kΩ lub 400kΩ. W obydwu przypadkach
przebiegi pokazano dla dwóch przedziałów zmienności Vnp. W przypadku mniej-
szej wartości Rre protokół daje rozsądnie niski poziom artefaktu (poniżej 2mV )
dla zakresu zmienności parametru A1 w przybliżeniu od 0.6 do 0.7. Dla porów-
nania, protokół oparty na impulsie dwufazowym i identycznym czasie rozłado-
wania daje artefakt rzędu 8mV , jak to widać na rysunku 5.10. Ostatecznie więc
impuls trzyfazowy o wartości parametru A1 = 0.65 można dla rozpatrywanego
przypadku uznać za optymalny i dający wystarczająco niską wartość artefaktu.
Dla Rre = 400kΩ uzyskanie odpowiednio niskiego poziomu artefaktu jest już

bardzo trudne. Wprawdzie dla A1 = 0.7 poziom nadpotencjału dla t > 600µs
przekracza nieznacznie 2mV , jednak przebieg pozostałych krzywych wskazuje,
że ogólny poziom artefaktów zależy zbyt mocno od konkretnej wartości A1, by
można było traktować warunek A1 = 0.7 jako uniwersalny przepis na efektyw-
ny protokół stymulacyjny dla silnych impulsów. Trzeba jednak podkreślić, że
ponieważ duża wartość Rre wynika z bezpośredniego przylegania komórki do
powierzchni elektrody, jest mało prawdopodobne, aby takiej konfiguracji od-
powiadała wysoka wartość progowa prądu stymulacji. Z tego punktu widzenia
nieskuteczność proponowanego protokołu stymulacyjnego, opartego na impul-
sie trzyfazowym o wartości A1 około 0.6 i z ewentualnym rozładowaniem, dla
kombinacji dużej amplitudy impulsu i dużej wartości rezystancji rozproszonej
elektrolitu nie powinna stanowić problemu w rzeczywistym eksperymencie.
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Rysunek 5.11: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu nieliniowego elektrody oraz
impulsu trzyfazowego z aktywnym rozładowaniem, dla wartości Rre
równej 80kΩ (u góry) lub 400kΩ. Po lewej wykres dla dużego zakresu
zmienności Vnp, po prawej powiększenie dla małych wartości. Ampli-
tuda fazy ujemnej równa 5µA. Pozostałe parametry modelu elektrody:
k0 = 36 · 107, β = 0.86, I0 = 25nA, z = 1, α = 0.5.



Rozdział 6

Projekt i parametryzacja wielokanałowego
specjalizowanego układu scalonego do
stymulacji elektrycznej komórek nerwowych

Celem projektu, którego fragment stanowiły prace badawcze prowadzone
przez autora niniejszej rozprawy doktorskiej, jest budowa systemu opartego na
matrycy wieloelektrodowej i umożliwiającego jednoczesną, niezależną stymula-
cję oraz rejestrację aktywności kilkuset komórek nerwowych. W literaturze moż-
na spotkać opisy kilku systemów umożliwiających rejestrację aktywności wielu
neuronów. Jednym z nich jest 512-kanałowy system zbudowany przy współ-
udziale zespołu z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH [6], który
zaprojektował wielokanałowe specjalizowane układy scalone realizujące odczyt
sygnałów pochodzących z matrycy wieloelektrodowej [62]. Jednakże stymulacja
komórek nerwowych w istniejących systemach tego typu jest albo ograniczona
do pojedynczych neuronów, albo też możliwa jest równoczesna stymulacja na
wielu elektrodach, ale z generacją na nich identycznego sygnału [4, 7, 9, 66].
Obecnie nie istnieje system umożliwiający w pełni niezależną stymulację na
wielu elektrodach.
Niniejszy rozdział zawiera dyskusję wymagań projektowych, opis realizacji

projektu w technologii CMOS oraz analizę wyników pomiarów specjalizowa-
nego układu scalonego STIM64 umożliwiającego generację 64 niezależnych sy-
gnałów stymulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii układów scalonych
możliwa była budowa układu o dużo większej skali złożoności, niż w przypadku
układów opartych na elementach dyskretnych. Z drugiej strony, technologia
taka narzuca własne ograniczenia odnośnie parametrów układu. Ponadto inte-
gracja w jednym układzie scalonym wielu źródeł sygnałowych, kontrolowanych
niezależnie w czasie rzeczywistym z wystarczającą rozdzielczością czasową, wy-
maga uważnej optymalizacji protokołu wysyłania cyfrowych sygnałów kontrol-
nych do układu. Aspekty te są szczegółowo przeanalizowane poniżej. Rozdział
kończy się analizą wyników pomiarowych wyprodukowanego układu.

6.1. Wymagania projektowe

Celem projektu była budowa układu umożliwiającego stymulację sieci ży-
wych komórek nerwowych z użyciem matrycy wieloelektrodowej za pomocą
dowolnie definiowanych przebiegów czasowo-przestrzennych. Oznacza to ko-
nieczność budowy układu zawierającego wiele niezależnych obwodów stymu-
lacyjnych (kanałów), z których każdy łączony jest z jedną elektrodą matrycy.
Wśród wymagań dotyczących funkcjonalności układu najważniejszymi są:
— całkowita ilość kanałów równa 64;
— generacja w każdym kanale przebiegu stymulacyjnego całkowicie niezależ-
nego od przebiegów w pozostałych kanałach;

— formowanie w każdym kanale przebiegu wyjściowego o dowolnym kształcie,
kontrolowanego w czasie rzeczywistym z rozdzielczością czasową na pozio-
mie 50µs;
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— generacja sygnału stymulacyjnego w postaci przebiegu prądowego lub na-
pięciowego;

— możliwość współpracy z różnymi elektrodami o bardzo dużym zakresie po-
wierzchni, co przekłada się na wymaganą zdolność do generowania prądów
stymulacyjnych w bardzo szerokim zakresie amplitud – od kilkudziesięciu
nA dla najmniejszych elektrod do nawet 1mA dla największych;

— niezależny wybór trybu stymulacyjnego (prądowy lub napięciowy) oraz za-
kresu amplitud sygnału wyjściowego w każdym kanale;

— realizacja procedury redukcji artefaktów stymulacyjnych, opisanej w roz-
dziale 5, sterowanej w czasie rzeczywistym niezależnie dla każdego kanału
z rozdzielczością czasową rzędu 50µs.
Powyższe generalne wymagania definiują ogólną architekturę układu. Po-

niżej przedyskutowane zostaną natomiast bardziej szczegółowe wymagania do-
tyczące sposobu, w jaki kontroluje się sygnały stymulacyjne oraz parametrów
analogowych źródeł sygnałowych.

6.1.1. Kontrola sygnałów w poszczególnych kanałach

Przyjęto, że wszystkie sygnały kontrolne wysyłane do układu, zarówno te
służące do konfiguracji poszczególnych kanałów (aktywacja, wybór trybu sty-
mulacji oraz zakresu amplitudy) jak i sygnały definiujące przebiegi sygnału
stymulacyjnego w czasie rzeczywistym w kolejnych kanałach powinny być sy-
gnałami cyfrowymi. Sygnały sterujące odpowiedzialne za kształtowanie prze-
biegów stymulacyjnych będą dalej nazywane sygnałami czasu rzeczywistego.
Przewiduje się, że sygnały czasu rzeczywistego będą wysyłane do układu za

pomocą dostępnej komercyjnie karty zamontowanej w komputerze klasy PC,
umożliwiającej generację złożonych przebiegów cyfrowych. Istniejące karty tego
typu pozwalają na generację przebiegów nawet na 32 niezależnych wyjściach,
z częstotliwością do 10MHz. Oznacza to, że układ scalony powinien umożli-
wiać odczyt przychodzących danych z taką częstotliwością, natomiast całkowita
liczba doprowadzonych do niego linii sygnałowych powinna być zminimalizo-
wana poprzez zastosowanie transmisji szeregowej. Dzięki temu możliwa będzie
kontrola przez jedną kartę cyfrową kilku niezależnych układów scalonych pracu-
jących równolegle, co będzie istotną zaletą przy budowie systemu zawierającego
kilkaset kanałów.

Struktura danych czasu rzeczywistego. Przebieg sygnału stymulacyjnego mu-
si być kontrolowany w każdym kanale przez przetwornik cyfrowo-analogowy
(C/A), którego stan jest odświeżany co 50µs. Z taką samą rozdzielczością czaso-
wą powinny być kontrolowane stany kluczy elektronicznych w układzie redukcji
artefaktów. Oznacza to, że w ciągu 50µs do układu muszą zostać wysłane dane
cyfrowe definiujące stany przetwornika C/A oraz układu redukcji artefaktów
w każdym z 64 kanałów.
Przychodzące dane powinny być buforowane w komórkach pamięci kolej-

nych kanałów, a następnie wartości przetworników C/A powinny zostać od-
świeżone, zgodnie z wysłanymi danymi, synchronicznie we wszystkich kanałach;
podobnie synchronicznemu odświeżaniu we wszystkich kanałach powinny pod-
legać stany kluczy elektronicznych w układzie redukcji artefaktów. Blok danych
odpowiadający jednemu cyklowi odświeżenia stanu obwodu stymulacyjnego na-
zywany będzie ramką. W praktyce wszystkie dane muszą zostać załadowane
do komórek pamięci w poszczególnych kanałach w czasie nieco mniejszym niż
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50µs, aby w pozostałym w obrębie ramki czasie (rzędu kilku µs) można było
odświeżyć stany przetworników C/A oraz kluczy elektronicznych.

Standardowy protokół stymulacyjny. Standardowa sekwencja kroków w pro-
tokole stymulacyjnym z minimalizacją artefaktów powinna być następująca:
— próbkowanie napięcia spoczynkowego elektrody. W przybliżeniu napięcie
to można utożsamiać z wartością chwilową napięcia elektrody tuż przed
generacją impulsu – ewentualny błąd nie jest większy niż amplituda reje-
strowanego potencjału czynnościowego, czyli rzędu ułamka mV ;

— odłączenie obwodu wzmacniacza od elektrody i podanie na jego wejście
napięcia stałego identycznego z uprzednio zapamiętaną wartością napięcia
elektrody;

— generacja impulsu stymulacyjnego, o kształcie definiowanym dowolnie z okre-
śloną rozdzielczością czasową oraz amplitudową (wynikającą z rozdzielczości
przetwornika C/A). W przypadku trybu napięciowego do założonego prze-
biegu powinna zostać dodana wartość identyczna ze spróbkowaną wartością
napięcia elektrody;

— rozładowanie warstwy podwójnej poprzez podłączenie do elektrody źródła
napięciowego o wartości napięcia równej spróbkowanemu napięciu spoczyn-
kowemu elektrody (ta faza protokołu nie zawsze jest konieczna – por. roz-
dział 5);

— podłączenie wejścia wzmacniacza do elektrody w celu rejestracji odpowiedzi
neuronu na stymulację.

Poszczególne fazy powyższego schematu powinny być wzajemnie rozdzielne
w czasie – oznacza to, że na przykład odłączanie od elektrody źródła sygnału
stymulacyjnego i podłączanie do niej układu realizującego jej rozładowanie nie
powinno zachodzić w tej samej chwili czasowej, lecz z niewielkim opóźnieniem.
Podobne opóźnienie jest niezbędne między zakończeniem rozładowania elektro-
dy oraz rozpoczęciem rejestracji sygnału. Opóźnienia te powinny być niewielkie
(rzędu 1µs), aby nie wydłużać czasu pomiędzy zakończeniem impulsu stymu-
lacyjnego a rozpoczęciem rejestracji sygnału.

6.1.2. Parametry analogowe układu

Zasadnicze wymagania dotyczące parametrów analogowych źródeł sygnało-
wych dotyczą:
— zakresu napięć wyjściowych, dla którego źródła pracują liniowo;
— rozdzielczości przetwornika C/A generującego przebiegi prądu lub napięcia
stymulacji;

— dopuszczalnych poziomów błędów liniowości źródła.

Zakres napięć wyjściowych

Określenie zakresu napięć wyjściowych, dla których układ stymulacyjny pra-
cuje w sposób liniowy, musi z jednej strony brać pod uwagę wymagania wy-
nikające ze specyfiki eksperymentu, a z drugiej ograniczenia wykorzystywanej
technologii. Zgodnie z analizą przedstawioną w rozdziale 4, stymulacja bez-
pieczna pod względem elektrochemicznym równoważna jest utrzymaniu napięć
generowanych na interfejsie elektroda/elektrolit wewnątrz okna wody, czyli za-
kresie między −0.6V a +0.8V . Granice tego zakresu nie przekładają się jednak
bezpośrednio na wymagania dla źródła sygnałowego. Trzeba bowiem wziąć pod
uwagę, że całkowite napięcie elektrody jest sumą spadków napięć interfejsu oraz



80 Rozdział 6. Projekt i parametryzacja układu scalonego

rozproszonej rezystancji elektrolitu, zatem w przypadku niektórych elektrod
stymulacja z wartością napięcia całkowitego elektrody nawet rzędu kilku woltów
może być bezpieczna. W niektórych opisanych w literaturze eksperymentach
z użyciem matryc wieloelektrodowych o stosunkowo dużych powierzchniach
wywołanie reakcji komórek nerwowych wymagało generacji napięcia elektrody
na poziomie rzędu 2V lub nawet więcej [7].
Na podstawie powyższych analiz granice zakresu napięć wyjściowych nale-

żałoby określić na −2.5V oraz +2.5V . Wymagania takie nie mogą być jednak
spełnione w przypadku projektu układu scalonego opartego na współczesnym
procesie technologicznym CMOS. Typowa wartość napięcia zasilania dla po-
wszechnie dostępnych technologii wynosi 3.3V, a szerokość zakresu napięć wyj-
ściowych dla układu stymulacji nie może być większa od tej wartości. W przy-
padku użytej do omawianego projektu technologii CMOS 0.35µm pewne uła-
twienie stanowi możliwość użycia specjalnych tranzystorów przeznaczonych do
pracy z napięciem zasilania 5V. Biorąc pod uwagę specyfikę projektu z jednej
strony, a z drugiej ograniczenia procesu technologicznego, zakres napięć wyj-
ściowych, w którym układ powinien pracować liniowo, zdefiniowano ostatecznie
na (−1.5V,+1.5V ). Założono, że nawet przy wykorzystaniu dużych elektrod
zakres taki daje duże szanse na efektywną stymulację, pod warunkiem uważ-
nej optymalizacji protokołu stymulacyjnego, opartego na impulsie prądowym
o stosunkowo dużym czasie trwania.

Rozdzielczość amplitudowa generowanych sygnałów stymulacyjnych

Przyjęta koncepcja układu, przewidzianego do generowania prądów stymu-
lacyjnych o amplitudach od dziesiątków nA aż do około 1mA oznacza w prak-
tyce, że całkowity zakres dynamiczny układu musi być rzędu 20 bitów, jeśli
przyjąć precyzję kontroli prądu w przypadku najmniejszych amplitud na po-
ziomie rzędu 1nA. Realizacja tego typu źródła sygnałowego, o odpowiednio ni-
skich własnych błędach liniowości jest bardzo trudna. W przypadku, gdy układ
scalony ma zawierać 64 niezależne źródła tego typu, koncepcja taka przy ograni-
czeniach na pobór mocy jest praktycznie niemożliwa do zrealizowania. Z drugiej
strony w konkretnym eksperymencie zakres dynamiczny generowanego sygnału
na poziomie 20 bitów nie jest potrzebny, a całkowity zakres dynamiczny wyni-
ka z konieczności poprawnej pracy w różnych eksperymentach i z elektrodami
różnych typów. Dlatego też ostatecznie przyjęto, że rozdzielczość przetwornika
C/A kontrolującego przebieg stymulacyjny będzie wynosiła 7 bitów, natomiast
przebieg ten skalowany będzie do żądanego przedziału zmienności amplitud
poprzez wybór jednego z kilku stopni wyjściowych o różniących się wzmocnie-
niach.

Dopuszczalne poziomy błędów przebiegów stymulacyjnych
w eksperymencie

Pojedynczy obwód stymulacyjny (kanał układu), wstępnie skonfigurowany
i współpracujący z elektrodą o określonej impedancji generuje sygnał wyjścio-
wy, który odtwarza przebieg żądany przez użytkownika ze skończoną precyzją.
Niezależnie od ograniczenia wynikającego bezpośrednio z kwantyzacji przetwor-
nika C/A, generowany przebieg obarczony jest szeregiem błędów wynikających
z niedoskonałości źródła sygnału. Wśród nich najważniejszymi są:
— Błąd liniowości różniczkowej przetwornika C/A. Błąd ten jest definiowany
jako funkcja wartości wejściowej N , której wartość równa jest różnicy mię-
dzy oczekiwaną a rzeczywistą zmianą wartości generowanego prądu przy
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zmianie wartości wejściowej z N − 1 na N . Wartość oczekiwana tej zmiany
równa jest nachyleniu funkcji liniowej (ozn. a) dopasowanej do rzeczywistej
charakterystyki przejściowej przetwornika, rozumianej jako zależność pozio-
mu sygnału wyjściowego od zadanej wartości cyfrowej. Błędy nieliniowości
różniczkowej są wynikiem statystycznych odchyłek parametrów rzeczywi-
stych elementów elektronicznych od charakterystyk nominalnych.

— Błąd liniowości całkowej przetwornika C/A oraz współpracujących stopni
wyjściowych, definiowany jako funkcja wartości wejściowej N równa różni-
cy między rzeczywistym a spodziewanym poziomem generowanego sygnału.
Wartość spodziewana równa jest iloczynowi N · a. Błędy takie są skutkiem
nieliniowej zależności między poziomami sygnału wejściowego oraz wyjścio-
wego każdego układu skalującego sygnał (na przykład lustra prądowego
lub wzmacniacza operacyjnego). Nieliniowość ta związana jest z fizyczny-
mi zasadami działania takich układów i jej całkowite wyeliminowanie jest
niemożliwe.

— Zależność poziomu generowanego sygnału od impedancji obciążenia. Efekt
ten opisuje się poprzez określenie rezystancji wyjściowej źródła. W przypad-
ku idealnego źródła prądowego rezystancja ta powinna być nieskończona,
a w przypadku idealnego źródła napięciowego powinna być równa zero. War-
tości te są niemożliwe do osiągnięcia w przypadku rzeczywistego układu.

— Rozrzut wzmocnień obwodów skalujących sygnał w różnych kanałach, któ-
rego źródłem są, podobnie jak w przypadku błędów liniowości różniczkowej,
statystyczne odchyłki parametrów rzeczywistych od parametrów nominal-
nych. Zatem nawet gdy błędy samego przetwornika są pomijalnie małe, to
zależność pomiędzy zadaną wartością cyfrową a poziomem sygnału wyjścio-
wego jest inna dla każdego kanału.

W przypadku realizacji układu w technologii CMOS praktycznie wszystkie
powyższe efekty można minimalizować poprzez stosowanie w układzie tran-
zystorów o odpowiednio dużych rozmiarach. Do pewnego stopnia wyjątkiem
są tutaj efekty związane z niedopasowaniem tranzystorów, ponieważ przy du-
żej wzajemnej odległości tranzystorów większą rolę zaczynają odgrywać efekty
związane z gradientami wartości parametrów technologicznych wzdłuż podłoża
krzemowego. W praktyce dla układu takiego jak STIM64, integrującego wiele
identycznych bloków (kanałów) kwestia minimalizacji powierzchni kanału jest
jednak kluczowa, ponieważ całkowita powierzchnia układu scalonego przekłada
się w sposób liniowy na jego cenę. Dlatego też ważne jest, aby określić precyzyj-
nie poziom błędów, który może być tolerowany w eksperymencie, a następnie
zoptymalizować projekt w taki sposób, by spełnić te warunki przy minimalnym
koszcie produkcji układu.
Problem akceptowalnego poziomu błędów zostanie poniżej przedyskutowany

z punktu widzenia wymaganej dokładności, z jaką określa się prądy progowe
stymulacji, bezpieczeństwa stymulacji oraz artefaktów.

Precyzja określenia prądów progowych. Jeśli celem eksperymentu jest wy-
znaczenie wartości progowej prądu stymulacji dla poszczególnych komórek, to
niepewność, z jaką znana jest amplituda wstrzykiwanego prądu, na poziomie
kilku procent jest łatwo akceptowalna. Wartości progowe prądów stymulacji
rzeczywistych komórek mogą się bowiem różnić kilkukrotnie, nawet dla podob-
nych wzajemnych odległości komórka/elektroda (rozdział 4). Jeśli celem ekspe-
rymentu jest analiza przetwarzania informacji przez sieć neuronów, oparta na
równoczesnym pobudzaniu wielu komórek, to dokładna znajomość amplitudy
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Rysunek 6.1: Przebieg czasowy nadpotencjału dla modelu nieliniowego elektrody oraz
trzyfazowego impulsu stymulacyjnego o optymalnym kształcie, dla war-
tości prądu fazy ujemnej podlegającej rozrzutowi wokół wartości domyśl-
nej. Po lewej impuls o amplitudzie domyślnej 1µA, po prawej 5µA z rozła-
dowaniem elektrody po impulsie trwającym 200µs. Parametry elektrody:
k0 = 36 · 107, β = 0.86, I0 = 25nA, z = 1, α = 0.5, Re = 80kΩ.

prądu stymulacji w ogóle nie jest potrzebna: wystarczy, jeśli tylko wiadomo, że
nie przekracza ona znacznie wartości progowej i tym samym nie osiąga wartości
nieakceptowalnych z punktu widzenia bezpieczeństwa stymulacji.

Bezpieczeństwo stymulacji. Znacznie ostrzejsze wymagania odnośnie precyzji,
z jaką kontroluje się prąd stymulacyjny, mogą potencjalnie wynikać z wymogu
ładunkowego zbalansowania impulsu. W literaturze brakuje jednak systema-
tycznej analizy, w jaki sposób niewielka, ale niezerowa wartość całkowitego
ładunku wpływa na kondycję tkanki przy długotrwałej stymulacji. Niemniej
na podstawie jednoznacznie gorszych wyników w tym względzie uzyskiwanych
przy impulsach jednofazowych w porówaniu do impulsów zbalansowanych moż-
na oczekiwać, że efekt taki wystąpi przy wydłużeniu czasu stymulacji. Problem
ten powinien być w przyszłości przedmiotem systematycznych badań ekspery-
mentalnych.

Artefakty stymulacyjne. Utrzymanie artefaktów stymulacyjnych na niskim po-
ziomie wymaga, aby rzeczywisty układ odtwarzał przebieg prądu stymulacyj-
nego zadany przez użytkownika z dobrą dokładnością. Aby oszacować żądany
poziom dokładności, zbadano poziom artefaktów dla sytuacji, gdy układ gene-
ruje optymalny kształt impulsu, wyznaczony w rozdziale 5 dla mikroelektrody
platynowej, z błędem amplitudy fazy ujemnej sięgającym 4%. Amplitudy faz
dodatnich impulsu zostały zachowane, co oznacza, że rozpatrywane impulsy
nie były ładunkowo zbalansowane. Analizie poddano przypadki, gdy wyjściowa
amplituda impulsu wynosiła 1µA i 5µA. Wartości parametru A1, opisującego
kształt impulsu, wyniosły 0.6 dla impulsu o mniejszej amplitudzie oraz 0.65
w drugim przypadku, zgodnie z wynikami podanymi w rozdziale 5. W przy-
padku impulsu o amplitudzie 5µA zastosowano aktywne rozładowanie elektrody
przez czas 200µs.
Wygenerowane przebiegi nadpotencjału elektrody pokazano na rysunku 6.1.

Jak widać na pokazanych wykresach, o ile w pewnych szczególnych przypadkach
impuls zniekształcony może dawać nieco mniejszy poziom artefaktów, to gene-
ralnie niedokładna kontrola wartości prądu stymulacji w poszczególnych fazach
wiąże się z ryzykiem znacznego wzrostu ich poziomu. Dla przypadku słabego
impulsu maksymalny poziom artefaktu dla t > 0.5ms jest prawie dwukrotnie
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Rysunek 6.2: Schemat blokowy układu scalonego STIM64. Kolorem zielonym wyróż-
niono sygnały czasu rzeczywistego.

większy dla prądu Ineg = 0.96µA niż dla domyślnej wartości 1µA. Dla silne-
go impulsu największy poziom artefaktów odpowiada prądowi Ineg = 5.2µA,
a różnica w stosunku do poziomu artefaktów dla przebiegu domyślnego jest
kilkukrotna.
W kategoriach bezwzględnych impuls o amplitudzie 5µA daje przy błędzie

źródła na poziomie 4% poziom artefaktu, który jest bliski maksymalnej warto-
ści akceptowalnej (przekracza 1mV ). Z tego punktu widzenia zaprezentowana
analiza prowadzi do konkluzji, że maksymalny poziom błędu prądu stymula-
cji, który nie powoduje wzrostu poziomu artefaktów do wartości zbyt dużej
w porównaniu do amplitudy sygnału z neuronu, jest rzędu kilku procent.

6.2. Projekt układu

Poniżej przedstawiono projekt układu scalonego STIM64. Projekt ten zo-
stał opracowany na poziomie funkcjonalnym w Zakładzie Elektroniki Jądrowej
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH przy ścisłej współpracy z In-
stytutem Fizyki Cząstek Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Projekt
układu w technologii CMOS został całkowicie wykonany w ZEJ WFiIS AGH.

6.2.1. Architektura i funkcjonalność układu

Schemat blokowy układu scalonego STIM64 pokazano na rysunku 6.2. Układ
ten zawiera:
— 64 identyczne, niezależne kanały. Każdy kanał posiada wejściowe pole kon-
taktowe, które podłączane jest do elektrody, oraz wyjściowe, podłączane
do jednego kanału układu odczytującego. Każdy kanał zawiera źródło sy-
gnału stymulacyjnego oparte na przetworniku C/A z wyborem trybu pracy
(źródło prądowe lub napięciowe) i przełączanymi zakresami amplitud oraz
układ minimalizacji artefaktów.

— Obwody referencyjne, polaryzujące różne bloki analogowe w kanałach – źró-
dła prądowe we wzmacniaczach, tranzystory tworzące przetworniki C/A
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i inne. Układy te są w rzeczywistości źródłami stałych napięć wysokiej do-
kładności. Ich praca nie zależy w żaden sposób od konfiguracji układu ani
odbieranych przez układ sygnałów sterujących.

— Blok logiki, odbierający sygnały wysyłane do układu z zewnętrznego ukła-
du sterującego i generujący sygnały kontrolne dla poszczególnych kanałów.
Blok zawiera pojedyncze wejście komend, wejście zegarowe, wejście sygnału
resetującego oraz pięć wejść adresowych. Komenda jest wysyłana do ukła-
du w postaci szeregowego ciągu bitowego, rozpoczynającego się 5-bitowym
adresem. Adres ten jest porównywany ze stanami logicznymi na wejściach
adresowych układu, a następujący dalej kod komendy jest dekodowany i re-
alizowany tylko wtedy, gdy adres zawarty w komendzie jest identyczny z tym
zdefiniowanym przez wejścia adresowe. Dzięki temu nawet 32 układy mogą
być niezależnie kontrolowane przez wspólną linię komend.

— Szynę danych czasu rzeczywistego, na którą składają się cztery linie danych,
sygnał zegarowy clkstim oraz sygnał synchronizujący początek każdej ram-
ki StartFrame. Dane z tej szyny są bezpośrednio wczytywane do komórek
pamięci w kolejnych kanałach, a sygnały clkstim oraz StartFrame trafiają
dodatkowo do bloku logiki, który na ich podstawie generuje sygnały syn-
chronizujące odświeżanie poszczególnych kluczy oraz przetworników C/A
w kanałach. Nominalna częstotliwość pracy szyny wynosi 5MHz, co pozwa-
la na wysłanie do każdego kanału 3 słów (12 bitów) w czasie 38.4µs. Dzięki
temu możliwe jest uzyskanie założonej rozdzielczości czasowej na poziomie
50µs przy długości jednej ramki równej 250 cyklom zegara clkstim.

Przed rozpoczęciem eksperymentu układ musi zostać odpowiednio skonfiguro-
wany. Odbywa się to w całości przez wysyłanie do niego odpowiednich komend,
realizowanych przez blok logiki. Konfiguracja obejmuje określenie warunków
pracy poszczególnych kanałów (aktywacja/deaktywacja kanału, wybór trybu
stymulacji oraz zakresu amplitud sygnału stymulacyjnego) oraz opóźnień po-
szczególnych sygnałów synchronizujących względem początku ramki. Dodat-
kowa komenda powoduje zresetowanie stanu układu, co oznacza deaktywację
wszystkich kanałów oraz ustawienie wszystkich opóźnień na wartość równą 0.
Reset jest także możliwy poprzez podanie niskiego stanu logicznego na wej-
ście resetujące układu scalonego, a dodatkowo jest realizowany automatycznie
zawsze po włączeniu zasilania układu przez wewnętrzny obwód tak zwanego
Power-Up-Reset.
Gdy układ zostanie skonfigurowany, poszczególne kanały mogą generować

sygnały stymulacyjne oraz realizować procedury redukcji artefaktów zgodnie
z danymi wysyłanymi do układu w czasie rzeczywistym. Wartości 12 bitów de-
finiujących stan kanału na czas trwania jednej ramki są ładowane do buforów
pamięci w kolejnych kanałach, po czym przepisywane synchronicznie we wszyst-
kich kanałach do roboczych komórek pamięci w chwilach czasowych określonych
przez opóźnienia poszczególnych sygnałów synchronizujących. Stany komórek
roboczych definiują bezpośrednio stany poszczególnych kluczy elektronicznych
oraz przetworników C/A.
Rozdzielczość czasowa przebiegów stymulacyjnych może być poprawiona

przez zwiększenie częstotliwości pracy szyny danych czasu rzeczywistego lub
modyfikację protokołu wysyłania danych do układu. Przykładowo, gdy tylko
połowa z kanałów układu jest używana w systemie pomiarowym, możliwe jest
wysyłanie danych tylko do kanałów o numerach od 1 do 32 poprzez skrócenie
ramki do 125 cykli zegarowych.
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Rysunek 6.3: Uproszczony schemat blokowy jednego kanału układu STIM64. Wszyst-
kie sygnały wyróżniono czcionką z podkreśleniem, a sygnały czasu rzeczy-
wistego dodatkowo kolorem zielonym. Schemat nie zawiera bloku ukła-
dów logicznych kanału, który generuje poszczególne sygnały kontrolne
na podstawie danych czasu rzeczywistego i sygnałów synchronizujących
z bloku logiki.

Architektura i funkcjonalność kanału

Na rysunku 6.3 przedstawiony jest uproszczony schemat blokowy pojedyn-
czego kanału układu STIM64 z uwzględnieniem wewnętrznych sygnałów steru-
jących poszczególnymi blokami. Architektura kanału oparta jest o następujące
elementy:
— Źródło prądowe o przebiegu generowanego sygnału kontrolowanym w czasie
rzeczywistym przez przetwornik cyfrowo-analogowy oraz programowalnym
wzmocnieniu. Rozdzielczość przetwornika C/A wynosi 7 bitów, zatem cał-
kowita rozdzielczość generowanego przebiegu wynosi 8 bitów (uwzględniając
bit polarności). Wartości tego przebiegu są kontrolowane wewnątrz jednego
z ośmiu zakresów amplitud, programowanego na etapie konfiguracji układu.
Wszystkie zakresy są symetryczne względem wartości zerowej, a wartości
maksymalne prądu wynoszą odpowiednio 64nA, 256nA, 1µA, 4µA, 16µA,
64µA, 256µA lub 1mA.

— Konwerter prąd-napięcie, zbudowany na bazie wzmacniacza operacyjnego
o transrezystancji równej 24kΩ. Wybór trybu napięciowego dokonywany
jest na etapie konfiguracji układu niezależnie dla poszczególnych kanałów
i polega na zmianie wartości sygnału kontrolnego tryb stymulacji (jak
na rysunku). Sygnał ten kontroluje dwa klucze elektroniczne. Ich ułożenie
takie, jak na rysunku odpowiada trybowi prądowemu stymulacji, natomiast
w trybie napięciowym stan obydwu kluczy jest zmieniany. Tryb napięciowy
może zostać wybrany dla dowolnie zdefiniowanego zakresu amplitud sygnału
źródła prądowego, jednak konwerter prąd-napięcie pracuje liniowo tylko dla
prądów mniejszych od około 65µA.

— Układ redukcji artefaktu, oparty systemie czterech kluczy elektronicznych,
kondensatorze próbkującym o pojemności 10pF oraz wzmacniaczu opera-
cyjnym pracującym w konfiguracji wtórnika napięcia. Stany kluczy kontro-
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lowane są w czasie rzeczywistym przez cztery niezależne sygnały stymuluj,
rozładuj, odłącz oraz rejestruj, których wartości definiowane są w każdej
ramce niezależnie dla poszczególnych kanałów.

Stany przetwornika C/A oraz kluczy elektronicznych zależą od danych czasu
rzeczywistego tylko wtedy, gdy dany kanał został aktywowany do stymulacji
w trakcie konfiguracji układu. W przeciwnym wypadku wartość przetwornika
C/A jest równa 0, sygnały stymuluj, rozładuj, odłącz mają wartość logicz-
ną false (odpowiednie klucze rozwarte), a sygnał rejestruj ma wartość true
(klucz zwarty) niezależnie od wartości danych czasu rzeczywistego wysyłanych
do układu. Bezpośrednio po resecie układu wszystkie kanały są nieaktywne.
Klucze kontrolowane przez sygnały stymuluj, rozładuj oraz rejestruj są

niezbędne, aby możliwa była realizacja protokołu stymulacji z minimalizacją
artefaktu opisana w sekcji 6.1.1. Dodatkowo w układzie umieszczony jest klucz
sterowany sygnałem odłącz. Jego zadaniem jest separacja wejścia zewnętrz-
nego układu rejestrującego od dużych impulsów napięciowych, jakie mogą być
generowane przez klucz podłączający do elektrody układ rozładowujący elek-
trodę (sygnał rozładuj) i propagować się wstecznie przez sprzężenie zwrotne
we wtórniku napięcia.

Protokół wysyłania danych czasu rzeczywistego do układu

Dane czasu rzeczywistego są wysyłane do układu przez 4-bitową szynę da-
nych, pracującą z nominalną częstotliwością równą 5MHz. Każda z linii danych
jest podłączona bezpośrednio do wejść trzech komórek pamięci w każdym kana-
le (łącznie do 192 komórek pamięci). Stan danej linii jest odświeżany z każdym
cyklem zegara clkstim i przepisywany do dokładnie jednej komórki pamięci.
Adres tej komórki definiowany jest przez wskaźnik, propagujący się w rejestrze
przesuwnym o 192 komórkach taktowanym także sygnałem clkstim. Wysłanie
do układu impulsu na wejście StartFrame powoduje wyzerowanie rejestru prze-
suwnego i przesunięcie wskaźnika na jego początek. Wartości podane na szynę
danych w następnym cyklu zegarowym są więc wczytywane do komórek pamięci
w kanale numer 1.
Sygnały clkstim oraz StartFrame są dodatkowo doprowadzone do bloku

logiki i używane do generacji pięciu sygnałów synchronizujących odświeżanie
stanów poszczególnych kluczy elektronicznych (stymuluj, rozładuj, odłącz,
rejestruj) oraz przetworników C/A we wszystkich kanałach. Sygnały te mają
postać impulsu o szerokości jednego cyklu sygnału zegarowego clkstim, a ich
opóźnienie definiowane jest w odniesieniu do początku ramki jako wielokrot-
ność okresu tego sygnału. Wszystkie opóźnienia powinny mieć wartości większe
od 192, aby sygnały synchronizujące nie były generowane przed załadowaniem
danych do wszystkich kanałów, oraz mniejsze od długości ramki, wynoszącej
nominalnie 250. Maksymalna wartość opóźnienia równa jest 1023 okresom clk-
stim.
Na rysunku 6.4 przedstawiono przebiegi czasowe zewnętrznych sygnałów

sterujących, wewnętrznych sygnałów synchronizujących, stanów kluczy elek-
tronicznych oraz prądu stymulacji dla typowego protokołu stymulacyjnego.
Pokazano tylko cztery sygnały synchronizujące, zakładając, że stany przetwor-
nika C/A oraz sygnału stymuluj są odświeżane dokładnie w tym samym mo-
mencie. Sygnał taktujący clkstim jest aktywny przez cały czas, natomiast stany
na czterech liniach danych Data są zmieniane tylko przez 192 okresy zegara bez-
pośrednio po sygnale StartFrame – później sygnały podawane na te wejścia są
przez układ ignorowane aż do momentu zainicjowania nowej ramki. Opóźnienie
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Rysunek 6.4: Przebiegi czasowe zewnętrznych sygnałów sterujących (a), wewnętrz-
nych sygnałów synchronizujących (b) oraz stanów kluczy elektronicz-
nych i prądu stymulacji w wybranym kanale (c). Czas trwania impulsów
o dodatniej wartości w sygnale StartFrame oraz w sygnałach synchroni-
zujących równy jest jednemu okresowi sygnału clkstim (skala na rysunku
nie jest zachowana). Wartości przesunięć czasowych poszczególnych sy-
gnałów podano jako wielokrotności okresu sygnału clkstim.

między zakończeniem impulsu stymulacyjnego a rozpoczęciem rozładowywania
elektrody, jak i między zakończeniem rozładowywania a powrotem do rejestracji
sygnału przez wzmacniacz są kontrolowane z dokładnością do jednego okresu
zegara clkstim.

6.2.2. Realizacja układu w technologii CMOS

Układ zaprojektowano w technologii CMOS 0.35µm z czterema warstwami
metalu firmy Austria Microsystems. Projekt wszystkich bloków układu za wy-
jątkiem bloku logiki zrealizowano w tak zwanej technice full-custom. Oznacza
to, że zarówno schemat jak i projekt topologiczny masek (layout) każdego bloku
został zaprojektowany na poziomie tranzystorów, bez wykorzystania jakichkol-
wiek narzędzi do automatyzacji procesu projektowego. Technika taka pozwala
uzyskać projekt o lepszych parametrach analogowych i mniejszej powierzchni,
co w przypadku omawianego układu miało kluczowe znaczenie. Blok logiki zo-
stał natomiast zaprojektowany na poziomie funkcjonalnym poprzez opis w języ-
ku Verilog, na podstawie którego został automatycznie wygenerowany schemat
bloku oraz jego projekt topologiczny. Z wyjątkiem bloku logiki, wszystkie ele-
menty układu zostały zaprojektowane w oparciu o tranzystory o podwyższonym
nominalnym napięciu zasilania równym 5V. Plan masek całego układu STIM64
pokazany jest na rysunku 6.5.
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Rysunek 6.5: Projekt topologiczny masek (layout) układu scalonego STIM64. Widocz-
na jest matryca 64 identycznych kanałów oraz blok logiki u dołu. Po lewej
stronie wyprowadzenia do matrycy wieloelektrodowej, po prawej do wie-
lokanałowego układu rejestrującego, u góry i na dole wyprowadzenie dla
podłączenia zasilań oraz sygnałów kontrolnych, a także specjalne wypro-
wadzenia testowe. Całkowita powierzchnia układu: długość = 2800µm,
szerokość = 6400µm. Wymiary jednego kanału: długość = 2100µm, sze-
rokość = 82µm. Pola kontaktowe po lewej i prawej stronie układu, łączo-
ne odpowiednio do elektrod oraz układu rejestrującego, rozmieszczone są
co 100µm.
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Poniżej omówiono projekty kluczowych bloków układu: przetwornika C/A,
bloku skalowania prądu stymulacji oraz wzmacniacza operacyjnego. Wszystkie
te bloki stanowią elementy kanału, co stawia szczególnie wysokie wymagania
odnośnie minimalizacji ich powierzchni. Dodatkowo architektura oparta na wie-
lu identycznych kanałach oznacza w praktyce identyczną szerokość planu masek
kanału na całej jego długości, a więc dla wszystkich jego elementów. Ostatecz-
nie całkowita szerokość kanału została w projekcie przyjęta na poziomie 82µm,
co oznacza, że szerokość planów masek poszczególnych jego bloków powinna
być na poziomie około 65µm, aby zachować miejsce na rozprowadzenie wzdłuż
kanału linii cyfrowych sygnałów sterujących.

Przetwornik cyfrowo-analogowy

Projekt przetwornika C/A o rozdzielczości 7 bitów jest oparty na klasycz-
nym układzie ważonych źródeł prądowych. W przetworniku o takiej architek-
turze poszczególnym bitom cyfrowej wartości wejściowej, od najmniej do naj-
bardziej znaczącego (odpowiednio LSB oraz MSB), odpowiadają kolejne źródła
prądowe, przy czym wartości prądów generowanych przez źródła odpowiada-
jące dwóm kolejnym bitom różnią się zawsze dwukrotnie. Ostatecznie prąd
odpowiadający bitowi najbardziej znaczącemu IMSB równy jest

IMSB = 2N−1ILSB, (6.1)

gdzie N jest liczbą bitów przetwornika. W przypadku omawianego przetwornika
nominalna wartość prądu ILSB wynosi 2µA, co przy 7-bitowej rozdzielczości
przekłada się na zakres wartości prądów od 0 do 254µA.

Realizacja źródeł prądowych. Poszczególne źródła prądowe najłatwiej jest
zbudować w oparciu o pojedyncze tranzystory o odpowiednio skalowanej sze-
rokości kanału. Precyzyjna realizacja układu takiego typu wymaga jednak okre-
ślenia efektywnej szerokości kanału z uwzględnieniem efektów brzegowych. Osza-
cowanie takie jest z definicji przybliżone. Oznacza to, że stosunek prądów po-
szczególnych źródeł może w praktyce odbiegać od założonego, co przekłada
się na błędy liniowości różniczkowej przetwornika. Aby uniknąć tego efektu,
w omawianym projekcie przyjęto rozwiązanie polegające na budowie wszystkich
źródeł w oparciu o identyczne tranzystory łączone równolegle. Wartość prądu
danego źródła jest proporcjonalna do liczby tworzących go tranzystorów. Przy
wykorzystaniu takiego rozwiązania niedokładne oszacowanie efektów brzego-
wych może przekładać się na błąd bezwzględnej wartości prądu poszczególnych
źródeł, ale stosunek tych wartości pozostaje dobrze zdefiniowany.

Dobór typu i wymiarów jednostkowego tranzystora. Kolejnym źródłem błę-
dów nieliniowości przetwornika mogą być efekty rozrzutów parametrów po-
między nominalnie identycznymi elementami. W przypadku przetwornika C/A
o omawianej architekturze opartej na matrycy identycznych tranzystorów błąd
liniowości różniczkowej przy zmianie wartości cyfrowej przetwornika jest w przy-
bliżeniu równy

√
NσI , gdzie N oznacza ilość załączanych lub wyłączanych jed-

nostkowych tranzystorów, a σI niepewność prądu pojedynczego tranzystora.
Niepewność ta jest rozumiana jako wartość oczekiwana odchylenia standar-
dowego prądu drenu mierzonego dla wielu identycznych tranzystorów. Z te-
go punktu widzenia najgorszym przypadkiem jest zmiana wartości cyfrowej
przetwornika między 63 i 64, kiedy przełączane są wszystkie tranzystory. Spo-
dziewana wartość błędu liniowości różniczkowej dla takiego przypadku (ozn.
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∆Emax) równa jest
√
127σI . Jeśli zatem wartość σI będzie wynosiła nie więcej

niż 1% wartości prądu pojedynczego tranzystora I, to wartość oczekiwana błę-
du nieliniowości różniczkowej powinna być nie większa niż 0.113ILSB, co jest
wartością akceptowalną.
Niepewność prądu drenu tranzystora σI dana jest formułą [77](

σI
I

)2
=
1
2WL

(
A2K +

4A2V T
(VGS − VT )2

)
(6.2)

gdzie I oznacza prąd drenu tranzystora,W,L – odpowiednio szerokość i długość
kanału, AK – współczynnik niepewności transkonduktancji, AV T – współczyn-
nik niepewności napięcia progowego, VGS – napięcie bramka-źródło, VT – napię-
cie progowe. Współczynniki AK oraz AV T są stałymi charakteryzującymi dopa-
sowanie w danym procesie technologicznym i pozwalają wyznaczyć spodziewane
odchylenie standardowe współczynnika transkonduktancji oraz napięcia progo-
wego tranzystora, jeśli znana jest jego powierzchnia rozumiana jako iloczyn
szerokości i długości kanału. Parametr AK wyraża się standardowo w % ·µm,
natomiast jednostką AV T jest mV ·µm. W obu wypadkach spodziewną nie-
pewność oblicza się poprzez podzielenie wartości odpowiedniego współczynnika
przez pierwiastek powierzchni kanału tranzystora. Wartości tych parametrów
dla wykorzystanej technologii CMOS 0.35µm podaje tabela 6.1.
Ze wzoru 6.2 wynika, że wpływ efektu niepewności napięcia progowego tran-

zystora na całkowitą niepewność prądu drenu jest tym mniejszy, im większe
jest napięcia bramki. Jednak nawet dla stosunkowo dużych wartości VGS (w
odniesieniu do ograniczeń wynikających z wartości napięć zasilania układu),
na przykład rzędu 2V , wartość składnika związanego z AV T we wzorze 6.2
jest dla obydwu rodzajów tranzystorów o zasilaniu 5V o ponad rząd wielkości
większa od tego związanego z Aβ. Tak więc można przyjąć, że rozrzut wartości
prądu drenu w poszczególnych tranzystorach jest całkowicie zdeterminowany
przez rozrzut ich napięć progowych.
Zaniedbanie efektu niepewności transkonduktancji tranzystora pozwala upro-

ścić formułę 6.2 do postaci

σI
I
=

1√
2WL

2AV T
VGS − VT

. (6.3)

Jeśli przyjąć różnicę napięć VGS−VT na poziomie 1.5V , to omawianą zależność
można zapisać w postaci

σI
I
=
C1√
WL
, (6.4)

gdzie W oraz L wyrażone są w µm, a parametr C1 jest stałą proporcjonalną do
AV T o wartości w przybliżeniu 0.0124 dla tranzystorów NMOS oraz 0.0214 dla

typ AV T AK
tranzystora [mV ·µm] [% ·µm]

NMOS, 3.3V 8.2 0.2
PMOS, 3.3V 14.9 0.4
NMOS, 5V 13.2 0.2
PMOS, 5V 22.7 0.6

Tabela 6.1: Wartości parametrów technologicznych określających niepewność trans-
konduktancji oraz napięcia progowego.
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Rysunek 6.6: Uproszczony schemat przetwornika C/A. Wartości podane przy tran-
zystorach odpowiadają rozmiarom kanału tranzystora (W/L) podanym
w µm. Sygnały czasu rzeczywistego wyróżniono kolorem zielonym. War-
tość napięcia bramki Vg(out) stanowi sygnał wyjściowy przetwornika,
który podawany jest na bramkę identycznego tranzystora (250/4) sta-
nowiącego element pierwszego bufora wyjściowego i tworzącego razem
z tranzystorem wyjściowym przetwornika lustro prądowe. Napięcia zasi-
lania względem uziemienia: V ss = −2.5V , V dd = +2.5V .

tranzystorów PMOS. Oznacza to, że do uzyskania oczekiwanej wartości nie-
pewności prądu tranzystora równej 1% na poziomie jednego odchylenia stan-
dardowego wystarczy zastosować tranzystor NMOS o powierzchni 1.24µm2

lub tranzystor PMOS o powierzchni 2.14µm2. Wartości te są oczywiście nieco
zaniżone ze względu na poczynione założenia, czyli zaniedbanie innych efektów
niż rozrzut napięć progowych tranzystora.
Kombinacja wartości powierzchni tranzystora, napięcia polaryzacji bram-

ki oraz żądanej wartości prądu drenu określa jednoznacznie rozmiary kanału.
Stosunek W/L dla założonej wartości VGS − VT równej 1.5V oraz prądu drenu
2µA wynosi odpowiednio około 111 dla tranzystorów PMOS oraz

1
32 dla tran-

zystorów NMOS. Gdyby przyjąć dodatkowo, że powierzchnie tranzystorów
są identyczne z wyliczonymi powyżej wartościami minimalnymi, to otrzymane
wartości wymiarów kanału wyniosłyby około W = 0.2µm, L = 6.4µm dla
tranzystora NMOS oraz W = 0.45µm, L = 4.95µm dla tranzystora PMOS.
Tymczasem wykorzystana technologia nie pozwala na przyjęcie szerokości ka-
nału tranzystora mniejszej niż 0.5µm. Ponadto stosowanie małych szerokości
(zbliżonych do minimalnej dopuszczalnej) powoduje zwiększenie znaczenia efek-
tów brzegowych i niepewności wartości bezwzględnej prądu drenu. Ostatecznie
przyjęto, że szerokość kanału tranzystora nie powinna wynosić mniej niż 1.5µm,
a użytym typem tranzystora powinien być tranzystor PMOS ze względu na
mniejszy, w porównaniu do tranzystora NMOS, stosunekW/L odpowiadający
tej samej wartości prądu drenu.

Schemat i projekt topologiczny masek przetwornika C/A. Schemat omawia-
nego przetwornika pokazano na rysunku 6.6, natomiast jego projekt topologicz-
ny na rysunku 6.7. Rozmiary kanału tranzystora zostały ostatecznie określone
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Rysunek 6.7: Projekt topologiczny masek przetwornika C/A. Po prawej stronie widocz-
ne klucze przełączające prądy poszczególnych źródeł prądowych. Matry-
ca identycznych tranzystorów (16 wierszy, 8 kolumn) zawiera wymieszane
tranzystory formujące poszczególne źródła prądowe i jest otoczona do-
datkowym pierścieniem tranzystorów dummy o identycznych rozmiarach
jak tranzystory robocze. Wymiary projektu: długość = 280µm, szerokość
= 65µm.

na W = 20.2µm oraz L = 1.7µm. Przy projektowaniu planu masek przetwor-
nika tranzystory tworzące poszczególne źródła zostały wymieszane na matrycy
o rozmiarach 16 na 8 tranzystorów. Dodatkowo matryca została otoczona pier-
ścieniem identycznych tranzystorów, nie biorących udziału w generacji sygnału
przetwornika (tak zwane tranzystory typu dummy). Rozwiązanie takie pozwa-
la ujednolicić otoczenie wszystkich tranzystorów matrycy, co przekłada się na
poprawę jednorodności ich parametrów.

Wyjściowe bufory prądowe

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prąd wyjściowy z przetwornika C/A
jest skalowany do jednego z ośmiu predefiniowanych zakresów amplitud, przy
czym kolejne zakresy odpowiadają wielokrotnemu dzieleniu prądu wyjściowe-
go z przetwornika przez 4. Każdy z zakresów wymaga projektu odpowiednio
zoptymalizowanego prądowego bufora wyjściowego.
Pierwszym zadaniem takiego bufora jest podzielenie unipolarnego prądu

wejściowego przez 4. Następnie, jeśli dany bufor odpowiada zakresowi ampli-
tud zdefiniowanemu przez użytkownika, przeskalowany prąd jest wysyłany do
elektrody – albo bezpośrednio, albo poprzez dodatkowe lustro prądowe w przy-
padku, gdy konieczna jest zmiana polarności sygnału. Jeśli natomiast wybrany
został inny zakres amplitud, podzielony prąd wysyłany jest do kolejnego bufora,
gdzie podlega dalszemu skalowaniu.

Projekt schematu bufora prądowego. Uproszczony schemat przykładowego
bufora, przeznaczonego do generacji prądu w zakresie od −4µA do +4µA po-
kazany jest na rysunku 6.8. Stany kluczy elektronicznych sterowanych sygna-
łem zakres na rysunku odpowiadają sytuacji, gdy sygnał z danego bufora jest
wysyłany na wyjście układu i dalej do elektrody.
Sygnałem wejściowym dla tego bufora jest unipolarny, ujemny prąd wejścio-

wy o wartości zmieniającej się w zakresie od 0 do 16µA. Prąd ten generowany
jest przez lustro prądowe zbudowane na tranzystorach NMOS, stanowiące ele-
ment poprzedniego bufora prądowego. Prąd ten jest odbierany przez układ
czterech tranzystorów PMOS pracujących równolegle i tworzących tranzystor
wejściowy lustra prądowego o całkowitych rozmiarach 24µm/16µm (W/L).
Bramka tego tranzystora jest połączona z bramkami dwóch kolejnych tran-
zystorów o rozmiarach 6µm/16µm, generujących prądy dodatnie o wartościach
czterokrotnie mniejszych od wejściowego prądu bufora. Jeden z tych tranzysto-
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Rysunek 6.8: Uproszczony schemat bufora wyjściowego dla zakresu prądu 4µA. Wy-
miary tranzystorów podano w µm. Tranzystor o wymiarach 2.5/3 w kon-
figuracji diodowej pełni funkcję przesuwnika napięcia drenu tranzystora
PMOS w taki sposób, aby było ono zbliżone do napięcia drenu tranzy-
stora wyjściowego tego samego typu, dostarczającego prąd do elektrody.
Sygnały czasu rzeczywitego wyróżniono kolorem zielonym. Napięcia za-
silania względem uziemienia: V ss = −2.5V , V dd = +2.5V .

rów może dostarczać prąd do elektrody bezpośrednio, a drugi poprzez lustro
prądowe zbudowane z tranzystorów NMOS odwracające polarności sygnału.
Ostatecznie o wysłaniu prądu o wybranej polarności do elektrody decyduje
układ kluczy wyjściowych, kontrolowanych sygnałami czasu rzeczywistego sty-
muluj oraz polarność. Jeśli wartość sygnału stymuluj jest równa 0, prądy
o obydwu polarnościach są łączone z uziemieniem układu. Jeśli sygnał ten ma
wartość 1, do elektrody jest wysyłany prąd dodatni lub ujemny zależnie od
wartości sygnału polarność.
Jeżeli wybrany został inny zakres prądu niż −4µA do +4µA, dreny tranzy-

storów wyjściowych w buforze pokazanym na rysunku 6.8 są łączone z uziemie-
niem, a ich bramki z odpowiednimi napięciami zasilania. Natomiast bramka
tranzystora dostarczającego prąd do kolejnego bufora jest łączona z bramką
tranzystora wejściowego w przypadku, gdy potrzebne jest dalsze dzielenie prą-
du w kolejnych buforach (czyli gdy żądany zakres amplitud jest mniejszy niż
4µA), albo z napięciem zasilania (tak jak na rysunku), gdy konieczność taka
nie zachodzi.
Przedstawiona architektura bufora jest zasadniczo powielona we wszystkich

ośmiu buforach wyjściowych, jednak pomiędzy poszczególnymi buforami zacho-
dzą pewne różnice. Łatwo zauważyć, że w kolejnym buforze (generującym prądy
w zakresie od −1µA do +1µA) tranzystor wejściowy musi być tranzystorem
NMOS ze względu na przeciwną, niż w przypadku omawianego bufora, polar-
ność prądu wejściowego. Z kolei schemat bufora przeznaczonego do generacji
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prądów od −250nA do +250nA jest praktycznie identyczny z prezentowanym
na rysunku 6.8 – oczywiście jedynie na poziomie funkcjonalnym, ponieważ roz-
miary poszczególnych tranzystorów są inne.

Skalowanie wymiarów tranzystorów. Potrzeba budowy niezależnych buforów
wyjściowych dla poszczególnych zakresów amplitud prądów wynikała z koniecz-
ności indywidualnej optymalizacji wymiarów tranzystorów dla każdego z tych
zakresów. Z jednej strony przyjęcie maksymalnej wartości prądu, z jaką ma
pracować dany bufor, oraz zakresu napięć wyjściowych, dla których źródło ma
zachować dobrą liniowość, definiuje minimalny stosunek W/L transytora, przy
czym stosunek ten jest inny dla tranzystorów NMOS i PMOS. Z drugiej
strony wykorzystanie tranzystora o dużej wartości tego stosunku do generacji
prądów o małych amplitudach oznacza pracę z małymi wartościami napięcia
bramki, co jest niekorzystne ze względu na efekty rozrzutów napięć progowych
poszczególnych tranzystorów.
W omawianym projekcie przyjęto, że układ powinien pracować liniowo w każ-

dym zakresie prądów dla napięć wyjściowych od −1.5V do +1.5V . Przy gene-
racji prądu ujemnego (przez tranzystor NMOS) wartość napięcia na wyjściu
układu równa −1.5V oznacza, że różnica potencjałów między drenem a źródłem
tranzystora wynosi 1V . Wymóg zachowania liniowości pracy lustra prądowego
oznacza, że potencjał bramki tranzystora w stosunku do potencjału źródła w ta-
kiej sytuacji nie może być wyższy, niż 1V ponad napięcie progowe tranzystora
[78]. Ostatecznie przyjęto więc takie skalowanie stosunku W/L tranzystorów
w każdym buforze, aby generacja maksymalnego przewidywango prądu od-
powiadała zmianie napięcia bramki w stosunku do prądu o zerowej wartości
o dokładnie 1V , zarówno w przypadku tranzystorów NMOS jak i PMOS.
Wynikiem zaprezentowanych rozważań jest jednoznaczne określenie stosun-

ku W/L tranzystorów obu typów w danym buforze. Przyjęcie finalnych wartości
W oraz L wymaga natomiast wzięcia pod uwagę dodatkowych kryteriów, wśród
których najważniejszymi są:
— minimalizacja efektów nieliniowości tranzystora pracującego w obszarze na-
sycenia, wynikających z efektu modulacji długości kanału [78] – pożądane
zwiększenie długości kanału;

— zapewnienie odpowiedniej szybkości działania poprzez redukcję czasu ła-
dowania pojemności bramki tranzystorów przy zmianie prądu – pożądana
redukcja całkowitej powierzchni kanału;

— minimalizacja efektów rozrzutu parametrów poszczególnych tranzystorów –
pożądane zwiększenie całkowitej powierzchni kanału;

— redukcja rozmiarów kanału jako sposób na zmniejszenie całkowitej powierzch-
ni układu scalonego i w efekcie kosztów jego produkcji.

Szczegółowa analiza powyższych zagadnień prowadzi do wniosku, że dla oma-
wianego projektu i użytego procesu technologicznego kryteria uzyskania odpo-
wiedniej szybkości działania źródeł oraz dopasowania parametrów tranzystorów
są stosunkowo mało krytyczne. Inaczej mówiąc, warunki te są dobrze spełnio-
ne dla wymiarów kanałów we wszystkich buforach dobranych ze względu na
pozostałe kryteria. Ostateczne wymiary tranzystorów dla kolejnych buforów,
wyznaczone w oparciu o wyniki symulacji analogowych układów i analizę efek-
tów rozrzutu, podane są w tabeli 6.2.

Projekt topologiczny masek buforów. Ponieważ wymiary tranzystorów w ko-
lejnych buforach wyjściowych znacznie się różnią, projekt topologiczny każdego
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zakres
amplitud

wymiary
tranzystora
NMOS

wymiary
tranzystora
PMOS

1mA 160/5 800/8
256µA 160/5 200/8
64µA 10/5 48/8
16µA 5/10 18/12
4µA 2.5/20 6/16
1µA 1.25/40 2.5/26
256nA 1/100 1.2/4
64nA 1/100 1/100

Tabela 6.2: Wymiary tranzystorów w lustrach prądowych w poszczególnych buforach
wyjściowych. Wszystkie wartości podane są w µm.

bufora musiał być wykonany indywidualnie. Na rysunku 6.9 pokazano projekty
masek dwóch przykładowych buforów wyjściowych, generujących odpowiednio
prądy o amplitudach do 1µA oraz do 4µA.
Po lewej stronie projektu masek każdego bufora znajduje się blok logiki,

którego zadaniem jest odbiór i przetwarzanie sygnałów kontrolnych z głów-
nego układu logicznego kanału oraz bezpośrednie sterowanie poszczególnymi
kluczami elektronicznymi w buforze. Po prawej stronie widoczne są matryce
tranzystorów tworzących odpowiednie lustra prądowe.
Ułożenie tranzystorów w odpowiednią matrycę jest inne w każdym buforze.

W przypadku bufora generującego prądy do 1µA, pokazanego na rysunku 6.9 po
lewej stronie, siedem tranzystorów NMOS, tworzących lustra prądowe zostało
umieszczonych w jednej kolumnie, do której dodano u góry i na dole tranzystory
typu dummy. W przypadku drugiego pokazanego bufora takie rozwiązanie było
niemożliwe, ponieważ szerokość kolumny byłaby zbyt duża i w efekcie układ nie
pasowałby do projektu topologicznego calego kanału. Ostatecznie więc matry-
ca zawiera aż 12 tranzystorów typu PMOS ułożonych w dwóch kolumnach,
przy czym tranzystory zajmujące najwyżej i najniżej leżące rzędy matrycy są

Rysunek 6.9: Projekt masek bufora wyjściowego dla zakresu amplitud 1µA (po lewej)
oraz 4µA (po prawej). Po lewej stronie projektu każdego bufora widać
blok logiki, po prawej tranzystory robocze. Wymiary projektu: szerokość
= 65µm, długość = 50µm (1µA) oraz odpowiednio 65µm, 65µm (4µA).
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tranzystorami typu dummy, podobnie jak jeden z tranzystorów leżących w jej
środkowym obszarze.
Całkowita długość bloku skalowania prądu, zawierającego 8 buforów wyj-

ściowych wynosi około 1100µm, przy zachowaniu szerokości wszystkich buforów
na zbliżonym poziomie około 65µm, zgodnie z wymogiem ich dopasowania do
projektu całego kanału. Największą powierzchnię zajmują bufory wyjściowe
przeznaczone do generacji największych prądów – około 50% powierzchni całe-
go bloku skalowania prądów zajmują tranzystory generujące prądy w zakresach
amplitud 250µA oraz 1mA.

Projekt wzmacniacza operacyjnego

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 6.3, każdy kanał ukła-
du zawiera dwa wzmacniacze operacyjne, pracujące odpowiednio jako wtórnik
napięcia służący do rozładowywania elektrody w układzie redukcji artefaktu
oraz jako konwerter prąd-napięcie służący do generacji sygnału stymulacyjnego
w trybie napięciowym. Zasadnicza architektura, oparta na klasycznym wzmac-
niaczu różnicowym oraz wymagania projektowe dla obu tych wzmacniaczy są
podobne. Poniżej zaprezentowany zostanie projekt wzmacniacza wykorzysta-
nego w układzie redukcji artefaktów stymulacyjnych.
Kluczowym kryterium, jakie musi spełnić ten układ jest minimalizacja błę-

du napięcia wyjściowego w odniesieniu do napięcia wejściowego. Błędy takie
mogą wynikać zarówno z wewnętrznego offsetu wzmacniacza, dodawanego do
napięcia wyjściowego niezależnie od jego wartości, jak i z błędu wzmocnienia,
czyli jego odstępstwa od wartości równej 1. Błąd napięcia wyjściowego wzmac-
niacza powoduje, że napięcie warstwy podwójnej w trakcie rozładowywania nie
jest redukowane do zera, lecz do nieco innej wartości. Błąd wzmacniacza można
więc traktować jako dodatkowe źródło artefaktu stymulacyjnego. Dlatego też
błąd ten powinien być utrzymany na poziomie nie większym niż kilkaset µV .

Minimalna wartość wzmocnienia wzmacniacza w otwartej pętli sprzężenia
zwrotnego. Ponieważ poziom napięcia spoczynkowego elektrody, który jest po-
dawany na wejście układu redukcji artefaktu może być rzędu 100mV i musi być
powielony na jego wyjściu z dokładnością do 100µV , maksymalny tolerowany
błąd wzmocnienia układu jest rzędu 10−3. Warunek ten przekłada się bezpo-
średnio na wartość wzmocnienia układu w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego
poprzez zależność

Kwn =
K

1 +K
, (6.5)

gdzie Kwn oznacza wzmocnienie wtórnika napięcia, a K wartość wzmocnienia
w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. Z podanej formuły i przyjętego kry-
terium precyzji Kwn wynika, że wartość K dla projektowanego wzmacniacza
powinna być równa co najmniej 103.

Minimalizacja offsetu wzmacniacza. Ograniczenie dopuszczalnej wartości off-
setu wzmacniacza do poziomu ułamka mV przekłada się na wymóg bardzo do-
brego dopasowania napięć progowych dwóch tranzystorów wejściowej pary róż-
nicowej. W omawianym projekcie parę różnicową zrealizowano na tranzystorach
niskonapięciowych (3.3V) NMOS. Tranzystory te oferują najlepsze dopasowa-
nie napięć progowych przy danej powierzchni (tabela 6.1), a wykonana analiza
i symulacje pokazały, że mimo zastosowania napięcia zasilania układu równego
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Rysunek 6.10: Schemat wzmacniacza operacyjnego w układzie redukcji artefaktów.
Wymiary tranzystorów podane w µm. Prąd polaryzacyjny ma war-
tość 11µA. Napięcia zasilania względem uziemienia: V ss = −2.5V ,
V dd = +2.5V .

5V, napięcia na poszczególnych końcówkach tranzystorów pary różnicowej nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych dla tranzystorów niskonapięciowych.

Schemat wzmacniacza. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące offsetu wzmac-
niacza oraz uwzględniając wymagania odnośnie marginesu fazy, wymiary tran-
zystorów wejściowych zostały ustalone naW = 1000µm, L = 6.8µm. Komplet-
ny schemat wzmacniacza przedstawia rysunek 6.10. Aby uzyskać odpowiednio
wysokie wzmocnienie układu w otwartej pętli, zastosowano wzmacniacz dwu-
stopniowy. Pierwszy stopień zbudowany jest na klasycznym wzmacniaczu róż-
nicowym, natomiast stopień drugi jest zrealizowany na tranzystorze PMOS
o wymiarach 48µm/2µm pracującym w układzie wspólnego źródła. Zgodnie
z wynikami symulacji układ ten charakteryzuje się wzmocnieniem w otwar-
tej pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie 105. Tranzystory pary różnicowej
polaryzowane są prądem o wartości 11µA, a całkowita moc pobierana przez
wzmacniacz wynosi 220µW . Kiedy dany kanał jest nieaktywny, wszystkie prądy
polaryzujące są dziesięciokrotnie redukowane, co przekłada się na proporcjonal-
ny spadek pobieranej mocy.

Projekt topologiczny masek wzmacniacza. Na rysunku 6.11 przedstawiono
projekt masek omawianego wzmacniacza. Całkowita długość tego układu wy-
nosi 450µm, przy standardowej dla wszystkich elementów kanału szerokości
równej około 65µm. Prawie 75% powierzchni układu zajmują tranzystory pary
różnicowej, każdy podzielony na 40 tranzystorów o szerokości kanału 25µm.
Tranzystory te zostały wymieszane na matrycy o wymiarach 8 na 10 tranzy-
storów, według techniki podobnej do przyjętej przy tworzeniu projektu topo-
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Rysunek 6.11: Projekt topologiczny masek wzmacniacza operacyjnego w układzie re-
dukcji artefaktów. Dominująca matryca zawiera wymieszane tranzysto-
ry, łączone równolegle i formujące duże tranzystory wejściowej pary róż-
nicowej wzmacniacza. Wymiary projektu: długość = 450µm, szerokość
= 65µm.

logicznego przetwornika C/A, co powinno przełożyć się na lepsze dopasowanie
ich parametrów.

6.3. Testy i parametryzacja układu STIM64

Przedstawiony powyżej projekt układu scalonego STIM64 został wysłany
do produkcji we wrześniu 2005 roku. W grudniu 2005 wyprodukowany układ
został umieszczony na specjalnie zaprojektowanej testowej płytce drukowanej,
a następnie poddany testom weryfikacyjnym i pomiarowym. Fotografia układu
na płytce testowej pokazana jest na rysunku 6.12.

Konfiguracja systemu pomiarowego. Płytka testowa została zaprojektowana
w taki sposób, aby możliwy był niezależny pomiar sygnałów generowanych
przez 32 kanały układu. W praktyce były to kanały o numerach od 1 do 32.
Wyprowadzenia tych kanałów zostały połączone z odpowiednimi ścieżkami na
płytce drukowanej, które następnie były łączone do potencjału uziemienia przez
rezystancje o różnych wartościach, wymaganych dla konkretnych pomiarów.
Pomiar poziomu generowanego sygnału wyjściowego, zarówno dla układu pra-
cującego w trybie prądowym jak i napięciowym, polegał na pomiarze napięcia
generowanego na rezystancji obciążenia. W przypadku trybu prądowego war-
tość generowanego sygnału była określana przez dzielenie zmierzonej wartości
napięcia przez wartość rezystancji obciążenia. Pomiary napięcia wykonane zo-
stały miernikiem Hewlett-Packard 34401A, współpracującym z komputerem
PC. Komputer dostarczał również do układu STIM64 komendy sterujące oraz
definiował strumień danych czasu rzeczywistego. Dane te były ładowane do ge-
neratora Tektronix AWG2021, który następnie wysyłał odpowiednie przebiegi
do układu scalonego. Do rejestracji przebiegów czasowych generowanych sygna-
łów używany był oscyloskop Tektronix TDS3034 z aktywną sondą pomiarową
Tektronix P6139A.
Poniżej przedstawiono wyniki testów funkcjonalnych układu, testy linio-

wości źródeł sygnałowych oraz pomiary błędu sygnału wyjściowego wtórnika
napięcia w układzie do redukcji artefaktów stymulacyjnych.

6.3.1. Testy funkcjonalności i charakterystyk czasowych

Podstawowe testy funkcjonalne wykazały, że układ pracuje zgodnie z za-
łożeniami projektowymi zarówno na etapie dekodowania komend sterujących
i konfiguracji układu, jak i realizacji protokołu stymulacyjnego zdefiniowanego
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Rysunek 6.12: Układ scalony STIM64 na testowej płytce drukowanej. Widoczne są
bondy łączące odpowiednie wyprowadzenia (pola kontaktowe) układu
ze ścieżkami na płytce. Do ścieżek podłączone są kanały od 1 do 32.

przez odbierane dane czasu rzeczywistego. Przykładowy przebieg wygenero-
wany przez jeden z kanałów układu pracujący w trybie prądowym stymulacji
przedstawiono na rysunku 6.13.
Przedstawiony przebieg został wygenerowany przez układ pracujący z no-

minalną częstotliwością szyny danych czasu rzeczywistego, wynoszącą 5MHz.
Wykonane pomiary wykazały, że maksymalna wartość tej częstotliwości, przy
której wysyłane dane są poprawnie dekodowane, wynosi zależnie od egzempla-
rza układu 22 do 23MHz.
Na rysunku 6.14 pokazano przykładowe przebiegi wygenerowane przez układ

pracujący z częstotliwością tej szyny równą 20MHz. Dla przebiegów prądowych
widoczne jest ograniczenie szybkości narastania sygnału. Efekt ten jest zależny
od impedancji obciążenia, na którą oprócz podłączonej rezystancji składa się
równoległa pojemność pasożytnicza między ścieżką na płytce a leżącą niżej
warstwą płytki, utrzymywaną na potencjale uziemienia, oraz także dołączona
równolegle impedancja sondy pomiarowej. Używana w pomiarach sonda odzna-
cza się pojemnością wejściową równą 8pF . Ewentualne ograniczenia szybkości
samego źródła są na pewno mniej znaczące niż te obserwowane przy pomiarze
z rezystancją obciążenia 4.7kΩ, w którym stała czasowa wynosi znacznie po-
niżej 1µs. Można zatem stwierdzić, że szybkość źródła prądowego jest więcej
niż wystarczająca w odniesieniu do typowego kształtu impulsu stymulacyjnego
o czasie trwania każdej fazy na poziomie kilkudziesięciu µs lub więcej.
Także w trybie napięciowym widoczne jest pewne ograniczenie szybkości sy-
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Rysunek 6.13: Przykładowy przebieg (jeden okres fali sinusoidalnej o częstotliwości
200Hz) wygenerowany przez jeden z kanałów układu STIM64 pracują-
cy w trybie prądowym. Zakres amplitud: 1µA. Rezystancja obciążenia:
75kΩ. Częstotliwość sygnału clkstim: 5MHz.

gnału wyjściowego. Skala tego opóźnienia nie zależy od rezystancji obciążenia,
można zatem wiązać ten efekt z charakterystyką źródła sygnału. Obserwowany
efekt ma raczej charakter ograniczenia szybkości narastania sygnału (w litera-
turze angielskiej nazywany slew rate), niż ograniczonego pasma przenoszenia.
Obserwowana szybkość narastania na poziomie około 1V/µs jest także całkowi-
cie wystarczająca dla przewidywanych zastosowań układu. Należy zaznaczyć,
że zakończenie impulsu stymulacyjnego oznacza fizyczne odłączenie źródła sy-
gnału od padu wyjściowego układu, a nie wymuszenie przez to źródło napięcia
o zerowej wartości. Tłumaczy to efekt stałej czasowej dla ostatniego zbocza
sygnału zauważalny szczególnie dla większej rezystancji obciążenia, wynikają-
cy z pojemności pasożytniczych na płytce oraz pojemności sondy pomiarowej,
rozładowujących się przez rezystancję obciążenia w analogiczny sposób, jak dla
przypadku prądowego trybu stymulacji.

6.3.2. Pomiary wzmocnienia i liniowości

Weryfikacja wzmocnienia i liniowości źródeł sygnałowych przeprowadzona
została w analogiczny sposób dla prądowego i napięciowego trybu stymula-
cji. Mierzona była wartość generowanego prądu (lub napięcia) stałego jako
funkcja zadanej wartości cyfrowej przetwornika C/A, w pełnym przedziale jej
zmienności. Do uzyskanej charakterystyki dopasowywana była funkcja liniowa
z wymuszeniem przejścia przez punkt (0, 0)

S(w) = a ·w, (6.6)

gdzie symbol w oznacza zadaną wartość cyfrową, S(w) jest wartością sygnału
wyjściowego dla danej wartości w, a parametr a jest szukanym współczynni-
kiem proporcjonalności, odpowiadającym wzmocnieniu układu. Wartość tego
parametru jest dalej podawana jako poziom sygnału odpowiadający wartości
cyfrowej równej 1 (czyli µA/LSB lub mV/LSB). Błąd dopasowania B jest
funkcją wartości cyfrowej w, a szukana wartość parametru a odpowiadała mini-
malizacji wartości największej B(w). Tak zminimalizowana wartość największa



6.3. Testy i parametryzacja układu STIM64 101

Rysunek 6.14: Przebiegi czasowe wygenerowane przez dwa różne kanały układu pra-
cujące w trybie prądowym (po lewej) oraz napięciowym (po prawej)
dla częstotliwości sygnału clkstim równej 20MHz. Rozdzielczość cza-
sowa przebiegów wynosi 12.5µs. Przebiegi odpowiadają bezpośrednio
napięciu mierzonemu na rezystancji obciążenia, są jednak przesunięte
wzdłuż osi pionowej dla lepszej czytelności rysunków. Zakresy amplitud
dla trybu prądowego: 16µA (Robc = 19.1kΩ) oraz 64µA (Robc = 4.7kΩ).
Zakres amplitud dla trybu napięciowego: 400mV .

błędu dopasowania przyjmowana była jako miara błędu liniowości. Opisana
metoda jest klasycznym przykładem dopasowania typu minimaks.

Tryb prądowy stymulacji

Przy pomiarze liniowości źródeł prądowych opisaną powyżej procedurę po-
wtórzono dla każdego zakresu amplitud prądu trzykrotnie, dla różnych wartości
rezystancji obciążenia. Największą wartość rezystancji przyjęto na takim po-
ziomie, aby odkładające się na niej napięcie zmieniało się w przedziale około
(-1.3V, +1.3V), a więc nieco węższym niż założony zakres liniowej pracy źró-
dła. Pozostałe dwie wartości rezystancji były równe 1/4 oraz 1/16 wartości
maksymalnej. Średnią z dwóch skrajnych spośród trzech znalezionych wartości
parametru a przyjmowano jako wzmocnienie prądowe układu, a połowę różnicy
między wartościami skrajnymi jako miarę niepewności wzmocnienia, opisującej
wrażliwość źródła na impedancję obciążenia.
Komplet zmierzonych charakterystyk dla układu pracującego w zakresie

amplitud 1µA wraz z wykresami funkcji B(w) pokazano na rysunku 6.15.
Charakterystyki odpowiadające poszczególnym wartościom rezystancji obcią-
żenia są optycznie nierozróżnialne. Wzmocnienie układu, wyznaczone zgodnie
z opisaną powyżej metodologią, wynosi a = 8.425nA/LSB, a jego niepewność
równa jest ±0.4%. Przebieg funkcji B(w) jest bardzo podobny dla wszystkich
trzech pomiarów, chociaż widać minimalny wzrost efektów nieliniowych dla
największej rezystancji obciążenia. Warto zwrócić uwagę na znikomy poziom
nieliniowości różniczkowej, przekładający się na gładki i pozbawiony lokalnych
oscylacji przebieg funkcji B(w).
W tabeli 6.3 zamieszono wartości wzmocnienia, jego niepewności oraz mak-

symalnej wartości błędu liniowości dla poszczególnych zakresów amplitud prą-
du. Błąd liniowości dla wszystkich przedziałów jest mniejszy niż 1.4 LSB, a nie-
pewność wzmocnienia mniejsza od 0.55%.

Tryb napięciowy stymulacji

Przy pomiarze liniowości źródeł napięciowych stosowano obciążenie jedną
rezystancją o wartości 300kΩ. Wejście nieodwracające wzmacniacza operacyj-



102 Rozdział 6. Projekt i parametryzacja układu scalonego

Rysunek 6.15: Poziom prądu stymulacji Iwyj oraz błędu dopasowania B(w) w funk-
cji zadanej wartości przetwornika w dla różnych wartości rezystancji
obciążenia. Pomiary wykonane stałoprądowo. Zakres amplitud: 1µA.
Rezystancja obciążenia: 75kΩ (u góry), 300kΩ (poniżej), 1.2MΩ (na
dole).
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zakres
amplitud

wzmocnienie
[1/LSB]

błąd
wzmocnienia
[%]

maksymalny
błąd liniowości
[LSB]

maksymalna
rezystancja

1mA 8.20µA ±0.25 ±1.2 1.2kΩ
250µA 2.08µA ±0.55 ±0.8 4.8kΩ
60µA 0.528µA ±0.40 ±1.3 19.1kΩ
16µA 0.133µA ±0.20 ±1.3 75kΩ
4µA 33.4nA ±0.50 ±1.4 300kΩ
1µA 8.43nA ±0.40 ±1.0 1.2MΩ
250nA 2.09nA ±0.15 ±1.4 4.7MΩ
60nA 0.527nA ±0.05 ±1.4 19.2MΩ

Tabela 6.3: Zmierzone wartości wzmocnienia, niepewności wzmocnienia i błędu linio-
wości dla jednego kanału układu STIM64 pracującego w trybie prądowym.
Poziom niepewności wzmocnienia oraz błędów liniowości jest określony dla
rezystancji obciążenia nie większej niż podana wartość rezystancji maksy-
malnej.

nego (rysunek 6.3) podłączone było w trakcie pomiaru do potencjału uziemienia
przez rezystor 1kΩ. Na rysunku 6.16 pokazano przebieg napięcia wyjściowe-
go w funkcji zadanej wartości przetwornika C/A dla zakresu amplitud napięć
równego 400mV , odpowiadającego podaniu na konwerter prąd-napięcie prądu
stymulacyjnego o zakresie amplitud 16µA. W porównaniu do trybu prądowego,
polarność generowanego sygnału (dla tej samej zadanej wartości w) jest odwró-
cona, ponieważ konwerter prąd-napięcie pracuje w konfiguracji wzmacniacza
odwracającego. Obok pokazano przebieg funkcji błędu dopasowania.
W tabeli 6.4 zamieszono wartości wzmocnień oraz maksymalnej wartości

błędu liniowości dla sześciu zakresów amplitud napięć wyjściowych. Przypadki
odpowiadające dwóm największym zakresom amplitud prądów (250µA oraz
1mA) nie są brane pod uwagę, ponieważ prądy te są na tyle duże, że wpro-
wadzają układ konwertera prąd-napięcie w stan nasycenia. Warto też zazna-
czyć, że w rzeczywistym eksperymencie neurobiologicznym nie przewiduje się
raczej korzystania z zakresów amplitud 1.55mV czy nawet 25mV , ponieważ
są to poziomy sygnałów prawdopodobnie zbyt małe, aby odpowiadający im
prąd wstrzykiwany przez elektrodę do otoczenia komórki mógł w niej powodo-
wać inicjację potencjału czynnościowego. Możliwość wyboru tych zakresów jest
bezpośrednią konsekwencją przyjętej architektury kanału, zgodnie z którą kon-

Rysunek 6.16: Poziom napięcia stymulacji Uwyj oraz błędu dopasowania B(w) w funk-
cji zadanej wartości przetwornika w. Pomiary wykonano stałoprądowo.
Zakres amplitud: 400mV . Rezystancja obciążenia: 300kΩ.
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zakres
amplitud

wzmocnienie
[1/LSB]

maksymalny
błąd liniowości
[LSB]

1.5V 12.39mV ±1.2
400mV µA 3.11mV ±0.8
100mV µA 786µ ±1.3
25mV µA 197µ ±1.3
6mV µA 49.3µ ±1.4
1.5mV µA 12.2µ ±1.0

Tabela 6.4: Zmierzone parametry wzmocnienia i błędu liniowości dla jednego kanału
układu STIM64 pracującego w trybie napięciowym.

trola trybu stymulacji oraz zakresu amplitud źródła prądowego jest całkowicie
niezależna.
Przedstawione powyżej wyniki odpowiadają pomiarom stałoprądowym, z uzie-

mionym wejściem nieodwracającym konwertera prąd-napięcie. W rzeczywistym
eksperymencie na wejście to podawany jest potencjał elektrody, spróbkowany
tuż przed impulsem stymulacyjnym. Aby zbadać, w jaki sposób wzmocnienie
i liniowość sygnału zależy od wartości tego napięcia, przeprowadzono dodatkowe
pomiary oparte na generacji impulsu jednofazowego z próbkowaniem napięcia
z padu wejściowego. Do wyprowadzenia układu podłączony był zasilacz stało-
prądowy, przy czym pomiędzy wyjściem zasilacza a wyprowadzeniem układu
scalonego wstawiono dodatkowo rezystor 120kΩ, dzięki czemu w momencie ge-
nerowania impulsu przez układ nie dochodziło do bezpośredniego połączenia
wyjść dwóch źródeł napięciowych. Wartość amplitudy generowanego impulsu
w funkcji wartości cyfrowej przetwornika C/A, dla napięcia zasilacza zmienia-
jącego się w zakresie −0.5V do +0.5V pokazano na rysunku 6.17. Pokazane
charakterystyki są bardzo jednorodne pod względem nachylenia – zależność
wzmocnienia układu od wartości napięcia offsetu jest mniejsza od 1%.

Rysunek 6.17: Amplituda impulsu stymulacyjnego w trybie napięciowym stymulacji
Uwyj w funkcji zadanej wartości przetwornika w dla różnych warto-
ści napięcia próbkowanego przed impulsem. Poszczególne krzywe odpo-
wiadają różnym wartościom próbkowanego napięcia. Zakres amplitud:
400mV . Rezystancja obciążenia: 120kΩ.
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Rysunek 6.18: Wzmocnienie w trybie prądowym w funkcji numeru kanału N . Pomiar
stałoprądowy. Zakres amplitud: 4µA. Rezystancja obciążenia: 75kΩ.

6.3.3. Analiza jednorodności parametrów kanałów układu

Analiza jednorodności parametrów poszczególnych kanałów oparta była na
wynikach pomiarów stałoprądowych dla 32 kanałów. Wyjątkiem był pomiar
offsetu układu redukcji artefaktu, dla którego zastosowano pomiar przebiegów
zmiennych przy użyciu oscyloskopu. Dodatkowo dla wybranych zakresów am-
plitud trybu prądowego pomiary powtórzono dla czterech różnych układów
scalonych w celu zweryfikowania jednorodności parametrów dla różnych eg-
zemplarzy układu.

Rozrzut wzmocnienia w trybie prądowym

Na rysunku 6.18 pokazano wzmocnienie poszczególnych kanałów układu
pracujących w trybie prądowym stymulacji w zakresie amplitud 4µA. Przebieg
wzmocnienia nie wykazuje systematycznej zależności od numeru kanału, a więc
od położenia kanału w układzie scalonym. Średnia wartość wzmocnienia wynio-
sła 33.47nA/LSB, a wartość względna odchylenia standardowego równa jest
0.61%. Poziom rozrzutu jest więc na zadowalającym poziomie.
Największa wartość rozrzutu oczekiwana jest dla najmniejszego zakresu

amplitud (60nA), ponieważ prąd jest w takim przypadku dzielony w sześciu
kolejnych buforach (zawsze przez 4), a każde lustro prądowe jest źródłem nie-
dokładności. Wartość odchylenia standardowego wzmocnienia zmierzona dla
tego zakresu wyniosła 1.05%, co jest nadal wartością zadowalającą. Z kolei
dla zakresu amplitud 250µA, przy którym prąd nie jest ani raz skalowany,
odchylenie standardowe wzmocnienia wyniosło 0.29%.

Rozrzut wzmocnienia i offsetów w trybie napięciowym

Na rysunku 6.19 przedstawiono wartości wzmocnienia oraz offsetów w po-
szczególnych kanałach układu pracujących w trybie napięciowym stymulacji,
w zakresie amplitud 100mV . Średnia wartość wzmocnienia równa jest 0.777 mVLSB ,
a wartość względna odchylenia standardowego wynosi 0.56%.
Warto zauważyć, że rozrzut wzmocnienia w trybie napięciowym jest wypad-

kową rozrzutu wzmocnień dla źródła prądowego pracującego w odpowiednim
zakresie amplitud, w tym przypadku w zakres ie 4µA, oraz rozrzutu parame-
trów konwertera prąd-napięcie. Tymczasem podana wartość odchylenia stan-
dardowego wzmocnienia dla trybu napięciowego jest nawet nieco mniejsza, niż
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Rysunek 6.19: Wzmocnienie w trybie napięciowym (u góry) oraz offset konwertera
prąd-napięcie (na dole) w funkcji numeru kanału N . Pomiar stałoprą-
dowy. Zakres amplitud: 100mV . Rezystancja obciążenia: 120kΩ.

w trybie prądowym dla zakresu 4µA. Oznacza to z jednej strony, że rozrzut
parametrów samego konwertera prąd-napięcie jest bardzo mały, a z drugiej, że
jednorodność parametrów źródła prądowego jest prawdopodobnie nieco lepsza
dla mniejszej wartości rezystancji obciążenia - konwerter prąd-napięcie stanowi
dla źródła prądowego obciążenie identyczne, jak rezystancja 24kΩ podzielona
przez wzmocnienie wzmacniacza w otwartej pętli sprzężenie zwrotnego podłą-
czona do potencjału uziemienia.

Rozrzut wzmocnienia i offsetu układu do redukcji artefaktów

Pomiar parametrów układu redukcji artefaktu przeprowadzono analogicz-
nie, jak pomiar charakterystyk układu stymulacyjnego pracującego w trybie
napięciowym z korektą napięcia. Pomiarowi podlegała amplituda sygnału ge-
nerowanego przez wtórnik napięcia przez okres 2ms po spróbkowaniu napięcia
wejściowego, dla różnych wartości tego napięcia podawanych przez zewnętrzne
źródło. Zmierzone charakterystyki wykazały bardzo dobrą liniowość w zakresie
napięcia zewnętrznego od −0.4V do +0.4V , z błędem liniowości na poziomie
dokładności pomiaru. Dominującym źródłem błędów jest, zgodnie z oczeki-
waniami, offset wzmacniacza operacyjnego. Na rysunku 6.21 przedstawiono
wartość tego offsetu w funkcji numeru kanału. Wartość średnia offsetu wynosi
−0.72mV , natomiast wartość odchylenia standardowego 0.60mV .
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Rysunek 6.20: Offset wzmacniacza w układzie redukcji artefaktu w funkcji numeru
kanału N . Wartość uzyskiwana była przez pomiar poziomu sygnału
wytworzonego przez wtórnik napięcia w odpowiedzi na określoną war-
tość spróbkowanego wcześniej napięcia podanego z zewnątrz. Zakres
zewnętrznych napięć: −0.4V do +0.4V .

Rozrzut wzmocnienia w trybie prądowym w różnych egzemplarzach układu

Na rysunku 6.21 przestawiono zależność wzmocnienia od numeru kanału
dla 32 kanałów, dostępnych na płytkach testowych, dla czterech różnych eg-
zemplarzy układu scalonego STIM64. Pomiary wykonano w prądowym trybie
stymulacji w zakresie amplitud 250µA. Widać wyraźnie, że rozrzut pomiędzy
poszczególnymi układami jest znacznie większy, niż pomiędzy kanałami w jed-
nym układzie. I tak wartości względnych odchyleń standardowych wzmocnienia
w poszczególnych układach są równe 0.36%, 0.29%, 0.34% oraz 0.25%, nato-
miast różnice wartości uśrednionych po wszystkich kanałach układu różnią się
pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami układu nawet o 3%.
Źródłem rozrzutów pomiędzy poszczególnymi układami są prawdopodobnie

układy referencyjne. Napięcie referencyjne polaryzujące tranzystory w prze-
twornikach C/A jest definiowane przez wartość wbudowanego rezystora, któ-
rego wartość także podlega rozrzutom technologicznym. W układzie STIM64
przewidziano możliwość opcjonalnego zastosowania zewnętrznego rezystora, pod-
łączanego do specjalnego wyprowadzenia układu. Zastosowanie takiego rozwią-
zania, w oparciu o precyzyjne rezystory dobierane indywidualnie dla każdego
układu powinno pozwolić na znaczną redukcję efektu niejednorodności poszcze-
gólnych układów scalonych. Ponadto rozrzuty pomiędzy poszczególnymi ukła-
dami można skorygować programowo, po wykonaniu ich kalibracji.
Jednorodność parametrów samych źródeł i luster prądowych zweryfikowa-

no przez dodatkowy pomiar dla 32 dostępnych kanałów w każdym układzie
scalonym charakterystyki prądu wyjściowego dla zakresu 60nA. Współczynnik
dzielenia prądów, zdefiniowany jako stosunek wartości nachyleń charakterystyk
dla zakresu 250µA oraz 60nA w danym kanale, można przyjąć za miarę niejed-
norodności luster prądowych. Tak zdefiniowany współczynnik podlegał w po-
szczególnych układach scalonych rozrzutowi od wartości na poziomie 1.11%,
0.90%, 0.97% oraz 1.03%, natomiast wyznaczony dla wszystkich 128 kanałów
miał wartość 1.00%. Wynik ten dowodzi, że rozrzut charakterystyk samych
luster prądowych w poszczególnych układach scalonych jest na podobnym po-
ziomie, jak rozrzut pomiędzy kanałami w jednym układzie. Poprzez zastoso-
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Rysunek 6.21: Wzmocnienie w modzie prądowym w funkcji numeru kanału N dla czte-
rech różnych egzemplarzy układu scalonego STIM64. Pomiar stałoprą-
dowy. Poszczególne krzywe odpowiadają różnym egzemplarzom układu.
Zakres amplitud: 250µA. Rezystancja obciążenia: 1190Ω.

wanie zewnętrznych rezystorów referencyjnych możliwe jest zatem uzyskanie
w systemie zawierającym kilkaset (lub więcej) kanałów rozrzutu wzmocnień na
poziomie 1% dla dowolnie wybranego zakresu amplitud sygnału prądowego.



Podsumowanie

W rozprawie doktorskiej zaprezentowano wyniki prac prowadzących do re-
alizacji systemu do niezależnej i równoczesnej stymulacji oraz rejsetracji sygna-
łów z komórek nerwowych na dużą skalę. Prace te można podzielić na cztery
etapy.
Pierwszym z nich była przedstawiona w rozdziale 3 parametryzacja im-

pedancji mikroelektrod, które będą używane w eksperymencie. Zarówno po-
miary impedancji elektrody jak i analiza wyników zostały wykonane w całości
przez autora pracy. Otrzymane wyniki wykazują dobrą zgodność z przyjętym
modelem teoretycznym elektrody dla niskiego i średniego zakresu częstotliwo-
ści i nieco gorszą dla zakresu powyżej 1kHz. Wyniki te są bardzo podobne
do otrzymanych w przeprowadzonych niezależnie pomiarach na Uniwersytecie
w Glasgow. Na podstawie wyników pomiarów dla innych elektrod, zarówno
podawanych w literaturze, jak i tych odpowiadających innym matrycom mi-
kroelektrodowym zaprojektowanym i wykonanym na Uniwersytecie w Glasgow,
można stwierdzić, że obserwowane odstępstwa zmierzonej impedancji elektrody
od charakterystyki teoretycznej są specyficzną cechą badanych matryc, której
źródło pozostaje na razie nieznane. Jednocześnie odstępstwo to jest na tyle nie-
wielkie, że nie wpływa na zasadność użycia do dalszych analiz zarówno przy-
jętego modelu elektrody, jak i wartości parametrów tego modelu uzyskanych
poprzez dopasowanie charakterystyk teoretycznych do wyników pomiarowych.
Kolejnym etapem pracy było określenie amplitud prądów stymulacyjnych

wymaganych do efektywnej stymulacji komórek nerwowych przy użyciu oma-
wianych mikroelektrod. Odpowiednie wyniki uzyskano w pilotażowym ekspery-
mencie ze stymulacją komórek zwojowych siatkówki, wykonanym w Instytucie
Salka w San Diego. Autor brał udział w przygotowaniu eksperymentu, wyko-
nując parametryzację układu scalonego Platchip64 generującego prądy stymu-
lacyjne i oprogramowanie sterujące pracą tego układu z poziomu komputera,
oraz w samym eksperymencie. Otrzymane wyniki, przedstawione w rozdziale 4,
pokazują, że użyte mikroelektrody pozwalają na efektywną stymulację komórek
zwojowych siatkówki oka przy amplitudach prądów stymulacyjnych leżących
daleko poniżej wartości granicznych wynikających z kryteriów bezpieczeństwa
stymulacji.
Na podstawie znanej charakterystyki impedancji mikroelektrody oraz wy-

znaczonych amplitud sygnałów stymulacyjnych przeprowadzono analizę teore-
tyczną artefaktów stymulacyjnych i zaproponowano optymalizację protokołu
stymulacyjnego pod kątem ich minimalizacji. Wyniki tych analiz, wykonanych
w całości przez autora pracy, zamieszczono w rozdziale 5. Pozwalają one przy-
puszczać, że w finalnym systemie pomiarowym możliwe będzie efektywne sty-
mulowanie komórek nerwowych z artefaktem zredukowanym do poziomu, który
pozwala na rejestrację odpowiedzi komórek już 200µs po zakończeniu impul-
su na elektrodzie stymulowanej oraz bezpośrednio po impulsie na elektrodach
sąsiednich.
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Ostatnim zrealizowanym etapem pracy był projekt i parametryzacja wie-
lokanałowego specjalizowanego układu scalonego STIM64, przeznaczonego do
generacji sygnałów stymulacyjnych z wykorzystaniem procedur minimalizacji
artefaktów w 64 niezależnych kanałach. W rozdziale 6 przedstawiono anali-
zę wymagań projektowych dla tego układu, realizację projektu w technologii
CMOS oraz wyniki pomiarów układu prototypowego. Autor pracy był głów-
nym wykonawcą wszystkich trzech etapów tego projektu. Wykonane testy po-
twierdziły w pełni poprawne działanie układu na poziomie funkcjonalnym oraz
zgodne z założeniami projektowymi parametry analogowe zastosowanych źró-
deł sygnałowych, przy zachowaniu ich bardzo dobrej jednorodności zarówno
w poszczególnych kanałach, jak i w różnych egzemplarzach układu scalone-
go. Układ STIM64 spełnia założone wymagania projektowe i może być użyty
w eksperymencie, współpracując z praktycznie dowolnym typem matrycy wie-
loelektrodowej używanej w badaniach neurobiologicznych.
Układ STIM64 stanowi znaczący krok w rozwoju techniki eksperymentalnej

badań żywych sieci neuronowych. W oparciu o ten układ oraz zaproponowany
w rozdziale 5 protokół stymulacyjny możliwe będzie zbudowanie systemu do
stymulacji i rejestracji aktywności komórek nerwowych, który w porównaniu
do istniejących obecnie systemów tego typu będzie oferował:
— większą o rząd wielkości całkowitą liczbę kanałów;
— po raz pierwszy pełną niezależność przebiegów stymulacyjnych generowa-
nych w poszczególnych kanałach;

— zredukowany poziom artefaktów, pozwalający na rejestrację nawet najszyb-
szych odpowiedzi neuronu na sygnał stymulacyjny na tej samej elektrodzie,
która jest używana do stymulacji.

Prace nad budową takiego systemu na bazie matrycy 519-elektrodowej są konty-
nuowane w ramach współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Fizyki Cząstek Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Santa Cruz oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersy-
tetu w Glasgow. Przewidywane zastosowania tego systemu obejmują badania
siatkówki oka, prowadzone we współpracy z Instytutem Salka w San Diego,
oraz z tkankami mózgu, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Indiany.
W dalszej perspektywie układ STIM64 będzie prawdopodobnie używany do
eksperymentów z siatkówką oka przy użyciu większych elektrod (o średnicy
kilkudziesięciu µm), takich jak używane w protezach siatkówki, oraz w ekspe-
rymentach in vivo.
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