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Özetçe — Sinir hücreleri aras sinaptik sinyal iletimi 

biyolojik sistemlerde elektriksel kuplaj ilintileriyle sağlanr. 
Bu nedenden ötürü işlevsel benzerlik gösteren bir hücre 
topluluğunda, ağn genel elektriksel özelliklerinin her bir 
hücrenin dinamik davranş üzerinde etkili olmas 
kaçnlmazdr. Bu çalşmada hücre zarlar kesirli 
mertebeden devre elemanlaryla modellendiğinde, tek bir 
uyarm verilen herhangi bir hücrenin dinamik yantlarn 
ortaya koyan devre denklemleri için daha detayl ve doğru 
analitik çözümlerinin bulunabileceği gösterilmiştir. İlgili 
devre ağ için transfer fonksiyonu ve giriş empedans 
eşitlikleri transmisyon matrisi kavram kullanlarak, kesirli 
domende türetilmiştir. Bunlara ek olarak, saysal bir örnek 
sunmak amacyla sinir hücre elektrik ağlar için gerekli 
MATLAB benzetimleri uygulanmştr. 

Anahtar Kelimeler — kesirli-mertebeden hücre modeli; 
transmisyon matrisi; bir boyutlu devre ağ; dinamik analiz. 

 

Abstract — Synaptic signal transduction between nerve 
cells is mediated by electrical coupling in biological systems, 
implying the dynamic behavior of each cell in such a cluster 
of functionally similar neurons is inevitably influenced by the 
electrical properties of the whole network. This study 
demonstrates that when cell membranes are modeled after 
fractional order circuit elements, analytical solutions to the 
network equations can be found that describe the dynamic 
responses of any given cell to a single stimulus in greater and 
more accurate detail. Transfer function and the driving point 
impedance for this circuit network are derived in the 
fractional domain based on the application of the 
transmission matrices concept. Furthermore, necessary 
MATLAB simulations are performed on the network and 
are included as a numerical example. 
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I. GİRİŞ 
Biyolojik sistemlerde, sinir ağlarnn birim eleman 

varsaylan sinir hücreleri (nöronlar) arasndaki iletişim, 
elektriksel kuplaj ilintileri yoluyla sağlanr [1]. Kalp kas 
hücreleri ve düz kas hücreleri gibi nöron kökenli olmayan 
baz hücre topluluklar da kendi içlerinde benzer kuplajl 
etkileşimler gösterebilmektedir. Bu sistemlerde tek bir 
hücre üzerine uygulanan bir uyart, elektriksel kuplaj 
bağlantlar yardmyla, yatay düzlemde komşu dört veya 
beş hücre üzerinde sral olarak yaylabilir [2, 3, 4]. Yine 
de çoğu durumda, işlevsel açdan eşdeğer hücrelerden 
oluşan bir topluluk, iletişimin sürekliliği için kesintisiz bir 
hücreler-aras kuplaj zinciriyle bağl olmaldr. Bu nedenle, 
ağn genel elektriksel özelliklerinin her bir hücrenin 
dinamik davranş üzerinde etkili olmas kaçnlmazdr [5, 
6, 7, 8].  

Biyolojik sistemlerin induktans ve kapasite gibi 
elektriksel karakteristiklerini açklamak için geliştirilen 
kesirli mertebeden matematiksel modeller, bu özellikleri 
tamsay mertebeden modellere nazaran daha doğru ve 
kesin değerlerle ifade edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
gerçek indüktans ve kapasite değerleri doğal olarak kesirli 
mertebedendir [9]. Örneğin günümüzde, uzun hafza 
bağmllğnn nöron cevabnn aslna daha yakn değerlerle 
uyarlanmas amacyla, sistemin tamsay mertebeden kablo 
modeli yerine kesirli mertebeden modeli tercih 
edilmektedir.  

Eşdeğer hücrelerden oluşan ve elektriksel kuplaj 
ilintileriyle bağlanmş bir nöron topluluğunun dinamik 
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davranş, kritik olarak hücre zarlarnn genelleştirilmiş 
empedansna bağldr. Ayn nöron ağ içindeki bir hücre 
belirli bir kaynaktan uyarldğ takdirde, uyarma 
potansiyelinin ağ içinde aktif olarak yayldğ ve bağl 
hücrelerin ortak senkronizasyona geçtiği gözlemlenebilir 
[10]. Bu makalede zar empedansnn kesirli mertebeden 
RLC elemanlaryla modellendiği varsaylmştr. Bu 
yaklaşmda aktif zarlarn lineer olmayan durumunu 
karakterize etmek için en genel model kullanlmştr. 
Çalşmamzda zar empedans, devrenin dinamiklerini 
karakterize etmektedir ve elektriksel kuplaj büyüklüğünün 
ağn genel davranş üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Frekans ve zaman domeninde devre-ağ denklemleri için 
açk analitik çözümler geliştirilmiştir. 

II. AĞ MODELİ VE DENKLEMLERİ 
Elektriksel etkileşiminin, boşluk eklemi olarak 
isimlendirilen hücre plazma zarnn uzantsyla 
sağlandğna inanlmaktadr [11]. Bu yaplar, komşu 
hücreler arasndaki küçük empedanslarn bölgesidir ve 
elektriksel eşdeğer dirençler Rs ile gösterilir. Aralk 
fonksiyonunun kapasitans çok küçüktür ve ihmal 
edilebilir. Rs dirençleriyle elektriksel kuplajl eşdeğer 
hücrelerden oluşan bir boyutlu dizilişin eşdeğer devresi 
Şekil 1‘de gösterilmiştir. Zm kesirli mertebeden RLC 
elemanlarndan oluşan hücre zar empedansdr ve 
elektriksel eşdeğer devresi Şekil 2a’ da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Elektriksel kuplajl hücrelerden oluşan ağn bir boyutlu 

elektriksel eşdeğeri 

 

 
Şekil 2a: Zm empedansnn kesirli-mertebe elemanlar      

 

 

Şekil 2b: Birim hücre için elektriksel eşdeğer 

 

Bir boyutlu ağn elektriksel eşdeğerin, Şekil 2b’de 
elektriksel eşdeğeri verilen n adet hücreden oluştuğu 
varsaylmştr. Toplam devre ağ için giriş empedans ve 
transfer fonksiyonunun bulunmasnda iletişim matrisi 
parametrelerinden yararlanlacaktr. Önce birim hücrenin 
elektriksel eşdeğeri için iletişim matrisi bulunur ve toplam 
devre ağnn kaskat bağl hücre modellerinden oluştuğu 
düşünülerek, bir boyutlu elektriksel ağ için iletişim matrisi 
bulunabilir. Şekil 2a da verilen devre için admitans değeri: 

																														�(�) = �
��

+ C�S� + �
����

                   (1) 

Şekil 2b’de verilen elektriksel eşdeğer için iletişim matrisi 
hesaplanrsa: 

                      � = �1 + ����					��	
��																		1 �                        (2) 

olur. 

Bir boyutlu ağ için verilen elektriksel eşdeğer devre modeli 
için iletişim matrisi: 

                                �� = ��                 (3)               

eşitliği ile bulunabilir. 
Pozitif � için �� matrisin n defa çarpm olarak 
tanmlanr. Eğer T, 2x2 boyutunda bir matris ve I birim 
matris ise, Cayley – Hamilton teoremine göre: 

                                     �� = ��� + ��	�                      (4) 

eşitliği yazlabilir. Burada: 

���		��	� = 	
�

�����
�����

� − �����	
��� − ��� � ��		���� tekrar etmeyen 

özdeğerlerdir [12]. �� = R��� , �� = 1 özdeğerleri 
yukardaki eşitlikte kullanlrsa: 

        ���	��	� = �
����

�1 + R���	[1 − (1 + R���)���]
(1 + R���)� − 1 �      (5) 

olarak bulunur. Bu değer kullanlarak bir boyutlu devre 
ağ için hesaplanan iletişim matrisi: 
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                �� = �
(1 + R���)� 				 (������)

���
��

	
(������)���

��
																1								

�             (6) 

�� = 0 için ��� = 	 ����   olarak tanmlanan giriş empedans 

değeri: 

                              ��� = 	 (������)
���

(������)���
                           (7) 

ve   �(�) = 	 ����   olarak tanmlanan transfer fonksiyonunun 

değeri: 

                                 �(�) = 	 �
(������)�

                         (8) 

olarak hesaplanr. Biyolojik sistemlerde en genel 
durumda, sinir hücreleri arasnda elektriksel kuplajl 
sinaptik işaret iletimini incelemek amacyla, kesirli 
mertebeden elektriksel elemanlarla modellenen bir 
boyutlu nöron ağnn elektriksel eşdeğeri kullanlmştr. 
Bu ağn dinamik analizi, kesirli mertebeden elektriksel 
elemanlar kullanldğndan s-domeninde transfer 
fonksiyonu yaklaşmyla yaplmştr. Dinamik analizde 
kullanlan eşdeğer empedans ve transfer fonksiyonlar 
kesirli domende analitik açk ifadeler olarak elde 
edilmiştir. 

Bu eşitlikler giriş empedans ve transfer fonksiyonu hücre 
says ve kesirli mertebe değerlerine bağl açk analitik 
ifadeler şeklindedir. Bu eşitliklerle, transfer fonksiyonu 
yaklaşm kullanlarak elektrik ağ sisteminin tam dinamik 
analizleri yaplabilir. Örneğin empedans 
karakteristiklerinin incelenmesi, sistemin frekans yant, 
basamak ve darbe yantlar  incelenebilir. 

III. KESİRLİ DOMENDE AĞIN MATLAB 
BENZETİMLERİYLE DİNAMİK ANALİZİ 

Kesirli domende önerilen ağ parametreleri; Rs=1, n=10, 
α=β=0.5 değerleri, s^0.5=(3*s+1)/(s+3) ve s^(-
0.5)=(s+3)/(3*s+1) yaklaşmlar kullanlmştr [12]. Önce 
(8) eşitliği ile verilen transfer fonksiyonunun MATLAB 
benzetiminde srayla frekans, basamak ve darbe yantlar 
elde edilmiştir. Bu yantlarn grafikleri srayla Şekil 3a, 3b 
ve 3c’de gösterilmiştir. Şekil 3a frekans yantndan 
transfer fonksiyonunun kararl olduğu ve band geçiren 
süzgeç karekteristiğine sahip olduğu görülmektedir. Çok 
düşük ve yüksek frekanslarda çkş yant sfr, ancak 
0.01-100 rad/s arasnda çkş yant alnabilmektedir. 
Transfer fonksiyonu 1rad/s frekans değerinde maksimum 
genlik ve 00 faz değeri vardr.  Şekil 3b ve 3c’deki birim 
basamak ve darbe yantlarndan, geçici rejim 
bileşenlerinden sonra sfra giden sürekli bileşenlerinin 
olduğu anlaşlmaktadr. Sonuç olarak elekrtriksel kuplajl 

bir boyutlu nöron ağnn, kesirli mertebeden elektriksel 
elemanlarla modellenebilecek ve istenen karakteristiğe 
göre tasarlanabilecektir. Ayrca darbe, basamak ve frekans 
yantlarndan  sistem zaman sabiti, gecikme ve yükselme 
zaman gibi diğer önemli sistem karakteristikleri 
hesaplanabilir. 
 

 
Şekil 3a: Transfer fonksiyonunun frekans yant 

 
 

 
Şekil 3b: Transfer fonksiyonunun basamak yant 

 
 

 
Şekil 3c: Transfer fonksiyonunun darbe yant 

 
 
Daha sonra yine ayn parametre değerleri için (7) 
eşitliğiyle verilen eşdeğer empedansn MATLAB 
benzetimleriyle daha önce yaplan analizler 
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tekrarlanmştr. Eşdeğer empedans için elde edilen 
frekans, basamak ve darbe yantlar srayla Şekil 4a, 4b ve 
4c’de gösterilmiştir. Şekil 4a frekans yantndan empedans 
fonksiyonunun kararl ve band geçiren (dar bandl) filtre 
karakteristiğinin olduğu görülmektedir. Transfer 
fonksiyonu yalnz 1 rad/s frekans civarnda sfrdan farkl 
bir frekans yant vermektedir. Şekil 4b ve 4c’ den kesirli 
mertebeden empedans fonksiyonlaryla modellenen bir 
boyutlu nöron ağ  ve  darbe basamak girişleriyle 
uyarldğnda, osilasyon şeklinde gerilimler 
üretilmektedir. 
 

 
Şekil 4a: Eşdeğer empedansn frekans yant 

 
 

 
Şekil 4b: Eşdeğer empedansn basamak yant 

 
 

 
Şekil 4c: Eşdeğer empedansn darbe yant 

 

IV. SONUÇLAR 
Elektriksel kuplajl nöronlardan oluşan tek boyutlu devre 
ağ modelinde kesirli mertebeden elektriksel elemanlar 
kullanldğnda, ağn matematiksel modeli transfer 

fonksiyonlaryla gösterilmiştir. Tek boyutlu elektriksel 
kuplajl nöron ağnn dinamik analizi için, transfer 
fonksiyonu ve eşdeğer empedans değerleri, analitik açk 
ifadeler olarak bulunmuştur. Ağ modelinde lineer olmayan 
kesirli mertebeden elemanlar bulunmasna rağmen, 
Laplace transformunun özelliklerini kullanarak transfer 
fonksiyonu analizi ağn dinamik analizinde kullanlmştr. 
Ağ için önerilen matematiksel model kullanlarak, standart 
test fonksiyonu girişleri için MATLAB benzetimleriyle 
frekans, basamak ve darbe yantlar gibi ağ çkşlar grafik 
olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlarla ağn ağn sistem 
parametreleri ve dinamik özellikleri hakknda yorumlar 
yaplmştr.  
 Ayrca modelde kullanlan hücre saysna, kesirli mertebe 
değerlerine ve elektriksel kuplaj değerlerine bağl olarak 
ağn başarm, önerilen model yardmyla kolayca 
incelenebilir.Bu konulardaki araştrmalar daha sonraki 
çalşmalara braklmştr. 
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