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است که در مقایسه با  ،2STDPاسپایک،  یبندزمانوابسته به سیناپسی از الگوی یادگیری  ترشرفتهیپیک گونه  1TSTDP الگوی یادگیری ده:کیچ

واقعی  یهاشیآزمااز  یترعیوسطیف نتایج  و قادر است گرددیم یترافتهییادگیری بهبود  یهاتیظرف منجربه 3PSTDP تریسنتالگوی یادگیری 
الیه نازک  هایترانزیستور و 4ار الکتریکییا ب با جریان شدهکنترل هایشامل ممریستور ترکیبی سیناپسی مغزی را بازتکرار کند. در این مقاله یک مدار

یتکنولوژاز  5ممریستورها و ترانزیستورهای الیه نازک نانوکریستالی. کند یسازادهیپرا  TSTDPالگوی یادگیری سیناپسی  تواندیمکه  گرددیم ارائه
ترانزیستورهای الیه نازک . رندیگیمنورومورفیک مورد استفاده قرار  یهاستمیسوسیعی در طراحی مدارها و  طوربهنوظهور حوزه نانو هستند که  یها
. اندشده دارحافظهاز نانوذرات طال در داخل اکسید گیت،  یاهیال قراردادنترانزیستورهایی هستند که با ، از نوع هایسازهیشبدر  شدهگرفته کاربه

 یدرستبهرا  6هاکیاسپاتغییرات وزن سیناپسی ناشی از اختالف زمانی بین  تواندیماین مدار که  دهندیمنشان  شدهارائه یهایسازهیشبنتایج 
 یسازادهیپرا  TSTDPگفت که این مدار یک گام ابتدایی برای ساخت یک طراحی غیرهمزمان است که بتواند الگوی  توانیمکند. بنابراین  ینیبشیپ

برای انجام کارهای  هاآنکند تا بتوان از  ترسادهنورومورفیک پیشرفته دارای ابعاد بزرگ را  یهاستمیس یسازادهیپ تواندیمکند. چنین طرحی 
 الگوها بهره جست.  یبنددستهمهندسی واقعی مانند 

 هاکیاسپا(، الگوی یادگیری سیناپسی وابسته به زوج STDPاسپایک ) یبندزمانسیناپس، الگوی یادگیری سیناپسی وابسته به  :یدیلک یهاواژه

(PSTDP الگوی یادگیری سیناپسی وابسته به ،)گانهسه یهاکیاسپا (TSTDP( ممریستور، ترانزیستور الیه نازک نانوکریستالی ،)NC-TFT.) 
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Abstract: Triplet-based Spike Timing Dependent Plasticity (TSTDP) is an advanced synaptic plasticity rule that results in improved 

learning capability compared to the conventional pair-based STDP (PSTDP). The TSTDP rule can reproduce the results of many 

electrophysiological experiments, where the PSTDP fails, and can be implemented using new nano-scale technologies. 

Nanocrystalline-silicon thin film transistors (TFT) and memristors are of these nano-scale devices which can be integrated into three-

dimensions using low-temperature processing. This paper proposes a new hybrid TFT-memristive circuit that implements the TSTDP. 

The proposed circuit is designed using current/charge driven memristors and nanoparticle memory-TFTs, as the synapse. Our 

simulation results demonstrate that the proposed hybrid TFT-memristor circuit induces synaptic weight changes that arise due to the 

timing differences among pairs and triplets of spikes with a close match to realistic biological measurements. The presented memristive 

design is an initial step towards developing asynchronous TSTDP learning architectures using memristive devices. These architectures 

may facilitate the implementation of advanced large-scale neuromorphic systems with applications in real world engineering tasks such 

as pattern classification. be prepared in one or two paragraphs with less than 200 word and figures, tables, equations, and references 

should be avoided. 

Keywords: Synapse, spike-timing-dependent plasticity (STDP), triplet-based spike-timing-dependent plasticity (TSTDP), pair-based 

spike-timing-dependent plasticity (PSTDP), memristor, nanocrystalline-silicon thin film transistor (NC-TFT). 
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 مقدمه -1

به  یسلول عصبمیلیاردها از ، بخش اصلی دستگاه عصبی عنوانبهمغز 
جازه اکه  دو نورون ینب یارتباط یفضااست. به  شده یلتشک 7نام نورون

از  8ییناپسوزن س یک ریتاثتحت الکتروشیمیایی هاییگنالس دهدیم
هر  .شودیگفته م 9یناپسمنتقل شوند، س ینبه نورون پس یشیننورون پ

 هایبا نورون یناپسها هزار سدهاز طریق نورون در مغز ممکن است 
دند معتقپژوهشگران  امروزه بسیاری ازداشته باشد.  ، ارتباطخود یههمسا

 10ییناپسانعطاف س پروسهو حافظه، همان  یادگیری یاصل یسمکه مکان
 سالهم ینبنابراشود. یم یناپسس وزن و کارایی ییرتغ منجربهاست که 

که قابلیت انعطاف و یادگیری  مصرفکمانبوه و  هاییناپسس طراحی
  .است یاتیح یاربس یشبکه عصب یک داشته باشند، برای طراحی

به  یابیدستبرای  یکنورومورف یندر طول دو دهه گذشته، مهندس
که مصرف انرژی الکتریکی آن در حد چند پیکوژول  CMOSنورون 

 یسازادهیپ. اما هر چند [2، 1] اندبودههر اسپایک باشد در تالش  یازابه
نورون برای رسیدن به چگالی و کارایی مورد نیاز مدارهای نورومورفیک 

المان در یک شبکه  نیترفراوانجدی روبروست،  یهاچالشهمچنان با 
 . باشدیمعصبی، سیناپس 

که  یبا معادالت مختلف توانیرا م یناپسس ریتأثوزن و  ییراتتغ
 گیرییادقانون . ودنم یانب شوند،یخوانده م یناپسیس یادگیری ینقوان

 هاناپسیس(، توانایی STDPاسپایک ) یبندزمانوابسته به  سیناپسی
 یهاکیاسپادقیق  یبندزمانخود بر مبنای  برای تغییر وزن و کارایی

 یهاسازییادهپتاکنون [. 3-5] باشدیمپیش و پس سیناپسی منفرد 
 رییادگیقانون  خصوصبه، یادگیری ینقوانانواع  یبرا یمختلف یمدار

STDP مداری  یهایسازادهیپبرخی  مثاًلاست.  یدهارائه گردSTDP  بر
برای  هاآنکه در [ 6] اندشدهگزارش  CMOS یهاکروتراشهیمروی 

ترانزیستور استفاده شده  30بالغ بر  ریرپذییتغهر سیناپس  یسازادهیپ
با استفاده  STDP یافزارسخت یسازادهیپکه  دهدیماست و این نشان 

نیاز به از سویی [. 8، 7] است نهیپرهزمعمول بسیار  یهاکروتراشهیماز 
مدارات، اهمیت استفاده از ادوات کوچک در مقیاس  یسازمجتمع

بنابراین طراحان نورومورفیک [. 10، 9] نانو را بسیار زیاد کرده است

نوظهور حوزه نانو مانند  یهایتکنولوژعالقه زیادی به استفاده از 
زیرا این  دهندیماز خود نشان  ممریستورها و ترانزیستورهای الیه نازک

برای  یابالقوه یهاحلراه، هاآن یسازمجتمع یهایاستراتژو  هانانوافزاره
ترانزیستورهای الیه . گذارندیمدر اختیار طراحان  هاناپسیس یسازادهیپ

 یهاهیرالیزبر روی  توانندیم که 11نازک نانوکریستالی دوطرفه
 هاآن جریان مختلف، بسته به شرایط بایاسساخته شوند و  ریپذانعطاف
گاهی ناشی از جریان  و آزاد یهاالکترونناشی از جریان  گاهی
گزینه مناسبی برای استفاده در مدارهای نورومورفیک  هاستحفره

ند که هست یمصرفکمبسیار ممریستورها نیز ابزارهای نانومتری  هستند.
. رسندیم نظربهیادگیرنده، مناسب برای استفاده در مدارهای سیناپسی 

در سال  HP یهاشگاهیآزمافیزیکی ممریستور توسط  یسازادهیپاولین 
نشان داده شده است که تنها با استفاده  تاکنون[. 11] گزارش شد 2008

یادگیری سیناپسی  قانون توانیمهر سیناپس  یازابهاز یک ممریستور 
 [. 12] کرد یسازادهیپرا  (PSTDP) هاکیاسپا زوج یبندزمانوابسته به 

این هستند که بتوانند الگوهای یادگیری  دنبالبهمحققین  اما
 کنند. زیرا یسازادهیپرا با استفاده از مدارهای ممریستوری  یترقیدق

سیناپسی بیش از این  اصالح وزنکه  دهدیمنشان  هایبررسبسیاری از 
الی باشد تابع سه اسپایک متو ،هاکیاسپا، زوج که تابع دو اسپایک متوالی

، فیستر و گرستنر اثبات کردند که با در 2006در سال [. 13] است
یمر بهت هاکیاسپااز  ییتاسه یهادستهاختالف زمانی بین  نظرگرفتن

 گانهسهقاعده، الگوی  این[. 14] تغییرات وزن سیناپسی را شرح داد توان
. شودیم( نامیده TSTDP) هاکیاسپا یبندزمانیادگیری وابسته به 

 PSTDPمدل  یسازادهیپممریستوری برای  بسیاری مدارهای، تاکنون
زیادی برای  CMOS، مطالعات دیگر مدارهای عالوهبهارائه شده است. 

یسازادهیپ تاکنوناما [. 16، 15] اندکردهارائه  TSTDPقانون  یسازادهیپ
توسط فیستر و  شدهارائه TSTDPبرای الگوی  چندانیممریستوری  یها

ه سعی شده است ک جعامریکی از در البته نشده است.  گرستنر منتشر
های الکترونیکی دیگر از جمله ربا استفاده از یک ممریستور و برخی مدا

. [17] شود ارائهاین قانون یادگیری  یسازادهیپبرای ی ، مدارکنندهضرب
پیشین خود تالش  یهاپژوهشدر نویسندگان این مقاله نیز  همچنین

، دارهحافظممریستورها و ترانزیستورهای الیه نازک با استفاده از  اندنموده
 ارائه TSTDPالگوی یادگیری سیناپسی  یسازادهیپی برای هایمدار

 . [19، 18] نمایند

 - جدید ترانزیستور الیه نازکیک مدار ترکیبی ، مقالهدر این 
 تواندیمکه  گرددیم ارائهیک سیناپس یادگیرنده  عنوانبهممریستور 

یریگاندازهاین بازتولید کند.  یخوببهواقعی مغزی را  یهاشیآزمانتایج 
، اثر تغییر فرکانس STDPشامل بازتولید پنجره یادگیری  بیولوژیکی یها

ی از ناشسیناپسی و تغییرات وزن  بر کارایی سیناپس هاکیاسپازوج 
را با قانون یادگیری  هاآن توانینمکه  باشدیم گانهسه یهاکیاسپا

بهره  TSTDPتوجیه نمود و ناچار بایستی از روابط  PSTDPسنتی 
قوانین یادگیری سیناپسی به مرور  2در بخش در این مقاله، جست. 

یه نازک ترانزیستور العملکرد ، 3. سپس در بخش شودیمپرداخته 
نهایی مورد استفاده قرار  شدهارائه، که در مدار 12دارحافظهنانوکریستالی 

 - جزییات مدار ترکیبی ترانزیستور. گرددیمبررسی ، ردیگیم
بخش . ردیگیمقرار  تحلیلمورد  4در بخش نیز  شدهارائهممریستوری 

یریگاندازهنتایج با مدار  یهایسازهیشبنتایج بررسی مقایسه و  بهنیز  5
 6در بخش نیز  . در آخر، نتایج مقالهابدییمواقعی مغزی اختصاص  یها

 .شوندیمبیان 

 یبندزمان بریمبتنالگوی یادگیری سیناپسی  -2

 (STDP) هاکیاسپا

 توانیمسیناپس را  ریتأثتغییرات وزن و که پیشتر اشاره شد،  گونههمان
بیان  شوندیمبا معادالت مختلفی که قوانین یادگیری سیناپسی نامیده 

، هاکیاسپا یبندزمان بریمبتنقوانین یادگیری سیناپسی در ادامه، نمود. 
  . رندیگیممورد بررسی قرار 
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 عنوانبهکه  STDPمطالعات زیادی بر روی گونه کالسیک  تاکنون
انجام  شودیم( شناخته PSTDP) هاکیاسپازوج  بریمبتنیادگیری قانون 

شده  ارائهآن  یسازادهیپبرای متنوعی  VLSI مدارهایگرفته است و 
 [، 20] است PSTDPیک نمایش ریاضی از قانون ( 1رابطه )[. 2] است

(1) ∆w ={
∆w+= A+e 

(
-∆t
τ+

)
   if  ∆t > 0

∆w-= -A-e 
(
∆t
τ-
)
    if  ∆t ≤ 0

 

و  شاختالف زمانی بین یک زوج اسپایک پی pret – postΔt = tکه در آن 
پس سیناپسی است. بنابراین، اگر یک اسپایک پیش سیناپسی در یک 

( قبل از یک اسپایک پس سیناپسی روی دهد، وزن و τ+پنجره زمانی )
 ، اگر یک اسپایک پیشصورتنیااثر سیناپس تقویت خواهد شد. در غیر 

هد، کاهش وزن و اثر سیناپسی بعد از اسپایک پس سیناپسی روی د
سیناپس خواهیم داشت. میزان این افزایش و یا کاهش وزن سیناپس 

پیش و پس سیناپسی و  یهاکیاسپاتابعی از اختالف زمانی بین 
 است. A-و  A+پارامترهای دامنه 

قادر به بازتولید  PSTDPکه  دهندیممطالعات بسیاری نشان اما 
فیزیولوژیک واقعی مانند نتایج گزارش  یهاشیآزماو  هایریگاندازهنتایج 

برای حل این  TSTDPنیست. بنابراین، قانون [ 22، 21] شده در مراجع
، تغییر وزن سیناپسی تابعی TSTDPمشکل ارائه گردیده است. در مدل 

رابطه [. 14] هاستکیاسپااز  ییتاسه الگویاز اختالف زمانی مابین یک 
یادگیری است که توسط فیستر و  یک نمایش ریاضی از این قانون( 2)

 [، 14] ارائه گردیده است 2006گرستنر در سال 

(2) ∆w = {
∆w+= e 

(
-∆t1
τ+

)
(A2

+ + A3
+ e 

(
-∆t2
τy

)
)

∆w-= - e 
(
∆t1
τ-

)
(A2

-  + A3
-  e 

(
-∆t3
τx

)
)

 

یم pret = t ،-Δw = Δwو برای  postt = t ،+Δw = Δwکه در آن برای 
+. پارامترهای باشد

2A ،-
2A ،+

3A  و-
3A ضرایب افزایش و کاهش دامنه 

pre(m)t – post(n)= t 1Δt ،1)-post(nt – post(n)= t 2Δt،  – pre(m)= t 3Δtو هستند 

1)-pre(mt  و  گانهسه یهاکیاسپااختالف زمانی بین ترکیبات دوتایی از-τ ،

+τ ،xτ  وyτ  [. 41] باشندیمزمانی  یهاثابتنیز 
از  ییتاسهیک دسته ، شودیمدیده  1که در شکل  گونههمان

پیش -پس-پیش یهاکیاسپاترکیبی از  صورتبهیا  ،هاکیاسپا
ی. پس سیناپس-پیش-پس یهاکیاسپا صورتبهسیناپسی است و یا 

که در هر یک از این دو مورد، دو زوج اسپایک متوالی  شودیممالحظه 
 پیش سیناپسی،-پس-پیش ییتاسهدر مورد اسپایک  مثاًلوجود دارد 

پس سیناپسی و متعاقب آن یک زوج اسپایک -یک زوج اسپایک پیش
یمنشان  هایریگاندازهو  هاشیآزمااما  دهدیمپیش سیناپسی رخ -پس

که اثر این دو زوج اسپایک از هم مستقل نیست و تغییر سیناپسی  دهند
ز دو رات ناشی امجموع تغییبرابر با  ابدًا ،ییتاسهحاصل از این اسپایک 

 [. 13] زوج اسپایک متوالی نیست

ا که ب هستندمداری  ارائه دنبالبهدر ادامه، نویسندگان این مقاله 
ابزارهای نانومتری از جمله ترانزیستورهای الیه نازک و  یریکارگبه

را  TSTDPالگوی یادگیری سیناپسی  یسازادهیپقابلیت  ممریستور،
 .  داشته باشد

 دارحافظهترانزیستور الیه نازک نانوکریستالی  -3

موجود در بازار، شامل ابزاری  رفراریغ یهاحافظه دسته نیتریاصلامروزه 
در این . برندیمبار الکتریکی بهره  انداختنداماست که از تکنیک به 
که  افتدیمبه تله  MOSگیت ترانزیستور عایق روش، بار الکتریکی در 

تغییرات ولتاژ  .گرددیماین کار موجب تغییر ولتاژ آستانه ترانزیستور 
تغییر حالت حافظه ابزار مورد نظر در نظر  عنوانبهترانزیستور  آستانه
 [. 23] شودیمگرفته 

نیز یک ساختار جدید است که در  دارحافظهترانزیستور الیه نازک 
از جنس طال در داخل عایق گیت قرار داده  مثاًلآن یک الیه نانوذرات 

این مرحله، تمام مراحل دیگر ساخت یک ترانزیستور الیه  جزبه. شودیم
ان و بدون حافظه، یکس دارحافظهنازک دوطرفه نانوکریستال سیلیکونی 

از سطح مقطع یک  یاشدهساده، نمای 2در شکل  [.24] باشدیم
رای الیه نانوذّرات طال نشان داده شده دا دارحافظهترانزیستور الیه نازک 

گیت در باال و پایین الیه  کیالکترید یهاهیالتغییر ضخامت است. 
یم، شوندیمداده  نشان ox,bottomtو  ox,toptنمادهای نانوذّرات طال، که با 

. قطر نانوذّرات طال [25] ترانزیستور گردد یهایژگیوتغییر  منجربه تواند
در حدود چندین نانومتر باشد. مالحظاتی نیز باید در مورد  تواندیم

 [.23چگالی نانوذّرات در نظر گرفته شود ]

 دارشدنحافظهاین نانوذرات در داخل عایق گیت موجب  قراردادن
مورد استفاده ما  یهادمهین. بنابراین ابزار گرددیمترانزیستور الیه نازک 

، نوعی از ترانزیستور الیه نازک نانوکریستالی دوطرفه هایسازهیشبدر 
. این ابزار در ولتاژهای باشدیماست که دارای خاصیت حافظه کوتاه مدت 

پایین، رفتاری مشابه با یک ترانزیستور الیه نازک  سورس-گیت
 از نانوذرات در داخل یاهیالنانوکریستالی دوطرفه معمولی دارد که انگار 

 [. 25] رار ندارداکسید گیت آن ق
با اعمال یک ولتاژ بزرگ کوتاه مدت  دارحافظهاین ابزار  یزیربرنامه

با اعمال یک در واقع، . ردیپذیمترانزیستور صورت و سورس  گیتین ب
بارهای  توانیمبا دامنه بزرگ ولی با زمان کوتاه سورس  - ولتاژ گیت

غییر ت منجربهالکتریکی را داخل نانوذرات گیت به دام انداخت. این عمل 
ر د افتادهداماین بار الکتریکی به [. 25] گرددیمترانزیستور  آستانهولتاژ 

، سورس - که حتی پس از قطع ولتاژ گیت شودیمداخل گیت موجب 
انه ژ آستترانزیستور همچنان تا مدتی روشن بماند. البته تغییر ولتا

زیرا  دابییمکاهش حدود چند ده میلی ثانیه ترانزیستور، با گذشت زمان 
 آزاد جیتدربه سورس، - بارهای به تله افتاده پس از حذف ولتاژ گیت

 [. 26] گردندیبازمشده و دوباره به داخل کانال 
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هرتز، ب(  ρپیش سیناپسی با فرکانس تکرار -پس-یشپ گانهسه یهاکیاسپا دادنیروزمانی ترتیب  : الف( نمایش تصویری1شکل 

-)exp(-/τ1Δt exp( -(، 2به خط دوم رابطه ) ، مربوطLTDمدت، مربوط به حالت تضعیف بلند  3Δtو  1Δtزمانی  یهافاصله
3)+ A-/τ1Δtexp(-

2A

)x/τ3Δtپس سیناپسی با فرکانس تکرار -پیش-پس گانهسه یهاکیاسپا دادنیرونمایش تصویری ترتیب زمانی ( ، جρ  )یهافاصلههرتز، د 

+ )y/τ2Δt-)exp( +/τ1Δt-exp( (،2به خط اول رابطه ) ، مربوطLTPمدت، مربوط به حالت تقویت بلند  2Δtو  1Δtزمانی 
3)+ A+/τ1Δt-exp(+

2A . 
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که  دهدیممشخصه زمانی تغییرات ولتاژ آستانه نشان  یابیدرون
 ورتصبهزیستور، تغییرات ولتاژ آستانه تران یزیربرنامهلحظه پس از 

دو  برای. این رفتار نمایی کاهشی با زمان، ابدییمنمایی با زمان کاهش 
نشان داده شده  3در شکل اکسید متفاوت  یهاضخامتترانزیستور با 

 است. 
[ 25مرجع ] 5واقعی که از شکل  یهایریگاندازه، نتایج 3در شکل 

اکسید متفاوت استخراج  یهاضخامتو برای دو ترانزیستور مختلف با 
که در  گونههمان. اندشده یابیدرونابع نمایی تو صورتبه، انددهیگرد

ی قادرند نتایج آزمایشگاهی را ، توابع نمایگرددیممالحظه  3شکل 
مجذور میانگین  کنند. خطای یابیدرونو با خطای اندکی،  یخوببه

و نتایج حاصل از  یابیدرونبین نتایج حاصل از  ،13(RMSEمربعات )
الیه اکسید  یهاضخامتواقعی بر روی ترانزیستوری که  یهایریگاندازه

نانومتر است، در  50و  150 بیترتبهآن در باال و پایین الیه نانوذرات، 
همین خطا  .باشدیم 035/0 ، حدود3سمت راست شکل  هاینمودار

الیه اکسید آن در باال و پایین الیه  یهاضخامتبرای ترانزیستوری که 
نانومتر است، در نمودارهای سمت چپ  10و  20 بیترتبهنانوذرات، 

  است. 1/0 ، حدود3شکل 

 
پس از لحظه اعمال ترانزیستور  آستانه: کاهش نمایی ولتاژ 3شکل 

، یزیربرنامهیک ولتاژ بزرگ بین گیت و سورس، یعنی همان لحظه 

حاصل  هاسمبلاکسید متفاوت.  یهاضخامتبرای دو ترانزیستور با 

 .باشندیم هاداده یابیدرون[ و خطوط پر حاصل 25] یریگاندازه

ادعا نمود  توانیم، شودیمدیده  3که در شکل  گونههمانبنابراین 
 ، تغییرات ولتاژیزیربرنامهسورس  -که پس از لحظه اعمال ولتاژ گیت 

 تابعی نمایی با زمان صورتبه دارحافظهآستانه ترانزیستور الیه نازک 
 ، ابدییمکاهش 

(3) vth  vGS,t  ≅ vth0
+ a f  vGS exp (

-t

τ
) 

ولتاژ آستانه ترانزیستور در حالتی است که ترانزیستور  th0v، (3) در رابطه
ی سورس به قدر کاف -نشده است یعنی یک ولتاژ گیت  یزیربرنامههنوز 

یک ضریب ثابت وابسته به  aبزرگ به آن اعمال نگردیده است. ضریب 
یمثابت زمانی مربوط به رفتار نمایی کاهشی ولتاژ آستانه  τساختار و 

یک تابع نمایی کاهشی از ولتاژ  صورتبه توانیمرا نیز  gsf(v(. تابع باشد
 [.27 ،19گرفت ]در نظر  سورس - گیت

لتاژ و این تغییرنهایت بایستی به این نکته مهم اشاره نمود که  در

که حتی در شرایط بایاس ثابت، جریان درین با  گرددیمآستانه موجب 

نشان داد که  توانیم یسادگبه(، 3با استفاده از رابطه )زمان تغییر کند. 

ترارسانایی یک ترانزیستور الیه نازک دارای نانوذرات گیت، یعنی یک 

 ابدییمنمایی با زمان کاهش  صورتبه، دارحافظهترانزیستور الیه نازک 

 ،نوشت توانیم)این موضوع در پیوست )الف( ثابت شده است(. بنابراین 

(4) g
mTFT

 t ≅ A + B exp (
-t

τ'
)   

در این رابطه، پارامترهای وابسته به ساختمان  τ’و  A ،Bکه ضرایب 

ف( در پیوست )ال هاآنترانزیستور و شرایط بایاس آن هستند که مقادیر 

برای مقادیر مختلف پارامترها  هایسازهیشبآمده است. تکرار این  دستبه

که مشخصه ترارسانایی ترانزیستور الیه نازک  کندیم دییتأاین فرض را 

نمایی  صورتبه( 4بر اساس رابطه ) توانیمدارای الیه نانوذرات گیت را 

 در نظر گرفت. 

نشان داد که حتی در ناحیه ترایود نیز، ترارسانایی  توانیم

. در کندیمنمایی با زمان تغییر  صورتبه دارحافظهانزیستور الیه نازک تر

از ویژگی تغییرات نمایی  توانیمکه چگونه الحظه خواهد شد م 5بخش 

 ارائه(، برای 4کاهشی ترارسانایی ترانزیستور با زمان، مطابق با رابطه )

کند  یسازادهیپرا  TSTDPمداری که بتواند الگوی یادگیری سیناپسی 

 بهره جست. 

 pزیرالیه سیلیکونی نوع 

 2SiOالیه 

 سورس درین

 نانومتر 300

 نانومتر 100

L 

گیت از جنس 
 آلومینیومی

اتصاالت اهمی 
با ضخامت  2SiOالیه  درین و سورس

 نانومتر 20حدود 

درین و  یهاهیال
سورس، از جنس 
کروم و با ضخامت 

 نانومتر 80حدود 

الیه از جنس سیلیکون 
 نانوکریستالی

الیه متشکل از 
 نانوذّرات طال

 دارای الیه نانوذرّات طال دارحافظهطرحی از سطح مقطع یک ترانزیستور الیه نازک : 2شکل 
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در  هآمددستبهدر این قسمت ذکر این نکته ضروری است که نتایج 
رفتاری  یسازهیشبسپس ریاضی و  یسازمدلاین مقاله، بر مبنای 

. اما در باشدیم دارحافظهترانزیستور الیه نازک نانوکریستالی دوطرفه 
این نوع ترانزیستور از مدل  یسازهیشببرای  توانیمآینده،  یهاپژوهش

AIM-SPICE MOS15 a-Si:H TFT افزارنرم، در HSPICE  استفاده
یمنیز که موجب  بودندوطرفهخاصیت  یسازهیشب[. برای 28نمود ]

ترانزیستور بتواند بسته به شرایط بایاس مختلف، گاهی جریان ناشی  شود
یمرا داشته باشد،  هاحفرهآزاد و گاهی جریان ناشی از  یهاالکتروناز 

الیه نازک  را با یک ترانزیستور nیک ترانزیستور الیه نازک کانال  توان
با استفاده  توانیم[. سپس 29، با ساختار یکسان، موازی کرد ]pکانال 

، پارامترهای مدل HSPICE افزارنرمدر  شدههیتعب یسازنهیبهاز الگوریتم 
حداقل  کندیم[. این الگوریتم سعی 29ترانزیستورها را تعیین نمود ]

ریان واقعی ج یهاهدادترانزیستور و  یسازهیشبمربعات خطای بین نتایج 
 توانیمولتاژ را  -واقعی جریان  یهاداده[. 28ولتاژ را کمینه نماید ] -

ه اقدام به در مراجعی ک شدهارائهبا استفاده از اطالعات و نمودارهای 
 یهاداده[، استخراج کرد. حتی اگر 25] اندنموده ساخت این ترانزیستور

برای همه ترانزیستورهای دارای ابعاد متفاوت موجود نباشد،  یریگاندازه
بر اساس نزدیکی پارامترهای مدل به مقادیر  استمدل اسپایس قادر 

استاندارد، تقریب خوبی از عملکرد واقعی ترانزیستور در اختیار قرار دهد 
[29.] 

 قوانین یادگیری یسازادهیپاستفاده از ممریستور برای  -4

 هاکیاسپا یبندزمانبه سیناپسی وابسته 

نانومتری  یهاافزارهکه پیشتر اشاره شد، ممریستورها  گونههمان
 یریپذانعطافویژگی  یسازادهیپبرای  توانندیمنوظهوری هستند که 

له از جم شدهشناختهیادگیری  یهاتمیالگورسیناپسی در بسیاری از 
STDP یژگیوروند. در واقع، محققین برای تعمیق فهم خود از  کاربه

 یسازادهیپدر یادگیری، نیازمند  هاآنو نقش  هاناپسیساساسی  یها
 یترتردهگسیک مدار سیناپسی جامع هستند که قابلیت بازتولید نتایج 

وابسته به  STDP، الگوی STDPاعم از نتایج الگوی یادگیری کالسیک 
 یهاکیاسپابیولوژیکی واقعی وابسته به  یهایریگاندازهفرکانس و 

 [. 18و چهارتایی را داشته باشد ] ییتاسه
 یهایتکنولوژممریستورها انواع مختلفی دارند و با استفاده از 

و  هامشخصه، هایتکنولوژ. هر یک از این ابندییمگوناگونی تحقق 
های رفتار منجربهارند و استفاده از هر کدام، د یاژهیوبنابراین کاربردهای 

 [. 12انعطافی و در نتیجه قوانین یادگیری متفاوتی خواهد شد ]
از یک  TSTDPالگوی یادگیری  یسازادهیپدر این مقاله، برای 

. تشده اسبار الکتریکی استفاده یا  با جریان شدهکنترلممریستور 
فیزیکی این  یسازادهیپکه پیشتر اشاره گردید، اولین  گونههمان

گزارش شد. این  2008در سال  HP یهاشگاهیآزماممریستور، توسط 
ممریستور از یک الیه چند نانومتری اکسید تیتانیوم که بین دو الکترود 

که در  گونههمان[. 11] گرددیمپالتین ساندویچ شده است، تشکیل 
نشان داده شده است، تغییرات مقاومت  14هاونیمدل خطی رانش 

 ،11ت ]زیر اس صورتبه یا بار الکتریکی با جریان شدهکنترلممریستور 
30:] 

(5) RMem=RON

w t 

D
 + ROFF (1-

w t 

D
)≅ ROFF (1-

w t 

D
) 

(6) dw t 

dt
= μ

V
 
RON

D
 i t  

جریان )یا بار با  شدهکنترل، مقاومت ممریستور MemRرابطه، در این 
پارامترهایی هستند که به ساختمان  نیز Dو  Vµ ،ONR ،OFFRو  الکتریکی(

نمایش داده شده  1در جدول  هاآنو مقادیر  ممریستور ارتباط دارند
در این مدل، ممریستور  گرددیممشاهده  4که در شکل  گونههمان. است

که  شودیمدر نظر گرفته  Dنیمه هادی نازک با ضخامت یک  صورتبه
مقاومت الکتریکی کل آن  بین دو اتصال فلزی ساندویچ شده است و

. در واقع در باشدیم OFFRو  ONRدو مقاومت متغیر  شدنیسرحاصل 
 vµ یریپذتحرککه دارای  هاحامل، غلظت یهادمهینیک قسمت از 

که مقاومت الکتریکی  شودیمهستند، بسیار زیاد است و همین موجب 
در  هاحامل، خیلی کم باشد. از طرف دیگر، غلظت ONRاین بخش، یعنی 
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 D یهادمهینضخامت 
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+ 
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 دوپینگ صفر

off
R       

+ + + 
+ + 

on
R 

حدی: کل قطعه دارای حالت 
 دوپینگ بیشینه

 هاونی، با استفاده از مدل خطی رانش ممریستور مورد استفاده شدهسادهمدار معادل : 4شکل 



                              . . . TSTDPپیاده سازی الگوی یادگیری                                                                     1399، تابستان 2، شماره 50مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  697

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 2, summer 2020                                                                                                             Serial no. 92 

ش دلیل این بخ نیهمبهصفر است و  بًایتقر یهادمهین ماندهیباقبخش 
مهم در مورد  نکتهاست.  OFFR تربزرگدارای مقاومت الکتریکی بسیار 

ین ا عملکرد این ممریستور این است که با اعمال ولتاژ خارجی به دو سر
حیه و تغییر موجب جابجایی مرز بین این دو نا هاحامل شدنراندهقطعه، 

 . گرددیممقاومت کل 

 :  مقادیر پارامترهای مربوط به مدل ممریستور1جدول 

 مقدار پارامتر توضیح پارامتر پارامتر

RON ( مقاومت حالت روشنW/D = 1) MΩ 1 

ROFF ( مقاومت حالت خاموشW/D = 0) MΩ 50 

D ضخامت الیه نیمه هادی در ممریستور Nm 6 
μv هاحامل)موبیلیتی(  یریپذتحرک s-/V2cm 8-10×1 

 

 یهاافزارهکه در  رسدیم نظربهدر این قسمت ذکر این نکته ضروری 
 یهادانیمتولید  منجربهدارای ابعاد نانومتری، ولتاژهای کوچک 

قوی نیز به نوبه  یهادانیم. وجود این شوندیمالکتریکی بسیار قوی 
 گرددیم هاونیدر نقل و انتقال  یرخطیغ شدتبهخود، باعث بروز اثرات 

 [D ,0]فقط در بازه بین  هاونی، مدل خطی رانش ی[. از سوی11]
( 5) در رابطه wمتغیر حالت  کهنیا. بنابراین برای کندیمکار  یدرستبه
 نظرگرفتنبرای در  طورنیهمو  تجاوز نکند [D ,0](، از محدوده 6)و 

سمت  توانیم، Dو  0در نزدیکی مرزهای  w یرخطیغ شدتبهرفتار 
( را در یک تابع پنجره ضرب نمود. این تابع پنجره بایستی 6راست رابطه )

و از طرفی در هنگامی  حفظ کندبتواند متغیر حالت را در محدوده مجاز 
خود بتواند  یرخطیغبا رفتار ، شودیمبه مرزها نزدیک  wکه متغیر حالت 
توابع پنجره  تاکنون صفر نگه دارد. را در حدود wمقدار تغییرات 

 نظرگرفتن. در ادامه، برای در اندشدهگوناگونی در مراجع مختلف ارائه 
 :[11] شودیماین اثرات از تابع پنجره زیر استفاده 

(7) f w   = 
w ×  D - w 

D2
  ,      0≤w≤D 

( و مقادیر 6رابطه ) طورنیهماستفاده از تابع پنجره و در ادامه با 
 شدهکنترلممریستور نمودارهای ولتاژ و جریان ، 1پارامترها در جدول 

نخست یک ولتاژ . رندیگیمبررسی قرار مورد  ،بار الکتریکییا  با جریان
هرتز به دو سر ممریستور  450سینوسی با دامنه دو ولت و فرکانس 

لف ا - 5 در شکل. شودیممحاسبه و مقدار جریان  گرددیماعمال 
 بر حسبکه با حذف فاکتور زمان و رسم نمودار جریان  گرددیمالحظه م

مختصات  مبدأحول که  دیآیم دستبهمنحنی هیسترزیس یک ولتاژ، 
، وجود نشان داد 1976که لئون چوآ در سال  گونههمان. شودیمتنجیده 

از  شودیمیک منحنی هیسترزیس که در نقطه صفر ولت تنجیده 
 [. 30] باشدیمممریستوری  یهاافزارهو مهم خصوصیات اساسی 

به  شدهاعمال، فرکانس ولتاژ سینوسی هایسازهیشبدر ادامه 
بنابراین، یک ولتاژ سینوسی با دامنه دو . شودیمداده افزایش  ،ممریستور

و مقدار  گرددیمهرتز به دو سر ممریستور اعمال  500ولت و فرکانس 
 - 5 که در شکل گونههمان. شودیممحاسبه  w/D طورنیهمجریان و 

 همنجرب، اعمال یک ولتاژ سینوسی به دو سر این قطعه، شودیمدیده  ب
یم، w/Dات وزن ممریستور، ایجاد یک جریان غیر سینوسی و تغییر

با افزایش فرکانس که  گرددیممالحظه  ج - 5در شکل  عالوهبه. گردد
تا  دابییمکاهش  ممریستور ولتاژ تحریک، ضخامت منحنی هیسترزیس

. دلیل گرددیممبدل  مبدأدر نهایت به یک خط راست گذرنده از  کهنیا
قادر هستند به  هاحامل، ترنییپا یهافرکانساین امر این است که در 

واکنش نشان دهند و یک  یخوببهولتاژ  تهیپالری تغییر جهت ناگهان
. اما گرددیمولتاژ ایجاد  -جریان  مشخصهمنحنی هیسترزیس بزرگ در 

وجود ندارد که  هاحاملدیگر فرصت کافی برای  ترباال یهافرکانسدر 
ر دهند و همین ام سریع ولتاژ پاسخ یهاجهتبه تغییر  یخوببهبتوانند 

 )الف(

 )ج(

 )ب(

هرتز(،  450صفر ولت )فرکانس  مبدأولتاژ ممریستور، در  -: الف( تنجیدگی منحنی هیسترزیس مشخصه جریان 5شکل 

هرتز( و ج(  500، ممریستور مورد استفاده بر حسب زمان )در فرکانس تحریک w/Dب( مشخصه ولتاژ، جریان و وزن، 

  ولتاژ ممریستور با افزایش فرکانس تحریک. -کاهش ضخامت منحنی هیسترزیس مشخصه جریان 
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با افزایش فرکانس، ضخامت منحنی هیسترزیس که  شودیمموجب 
 کاهش یابد.ولتاژ ممریستور  -جریان  مشخصهمربوط به 

که در سایر  رسدیم نظربهدر این بخش ذکر این نکته ضروری 
 یهامدلعملکرد ممریستورها از  یسازهیشببرای  عمدتًانیز  هاپژوهش

 بسیاری نشدهحلهمچنان مسائل زیرا  [،17] شودیمرفتاری استفاده 
غییرات ، تبازدهیاز جمله ممریستورها  مداری یسازمدلدر مورد 

 ینهمبه. [31وجود دارد ] و اثرات پارازیتیکی یاافزارهبین  یهامشخصه
 رفتاری از مدل ،ممریستور سازییهشبدلیل، در این پژوهش نیز برای 

 برای. بهره گرفته شده است ،هایون، یعنی مدل خطی رانش [11مرجع ]
مانند  سازییهشب یافزارهانرمبا استفاده از  این مدل سازییهشب

HSPICE  وCadence ،یک مقاومت از  توانیمOFFR  سری با یک منبع
 دار ولتاژ آن در هر لحظه از زمان،استفاده کرد که مق شدهکنترلولتاژ 

است. متغیر حالت نیز از  w/Dتابعی از جریان و متغیر حالت 
 دستبه، mF 10 مثاًلجریان بر روی یک خازن بزرگ،  یریگانتگرال

قرار  [1 ,0]در محدوده مناسب  w/Dمتغیر حالت  کهینا. برای آیدیم
از تابع پنجره مناسبی که پیشتر شرح داده شد، بهره  توانیمگیرد 

 رییکارگبهبا مداری و  سازییهشب یافزارهانرمه از ادجست. حال با استف
با  دهشکنترلرفتاری ممریستور  سازییهشببه  توانیم، این ماکرو مدل

ر د سازییهشبپرداخت. نتایج یکی از این  )یا بار الکتریکی( جریان
که مالحظه  گونههمان. شودیممشاهده  6شکل در  Cadence افزارنرم

 یک صورتبه وضوحبهولتاژ ممریستور مذکور  -رفتار جریان  گرددیم
 . شودیمتنجیده  صفر ولت مبدأکه در  باشدیممنحنی هیسترزیس 

 
)یا بار  با جریان شدهکنترلرفتاری ممریستور  یسازهیشب: 6شکل 

و تابع پنجره مناسب،  [11با استفاده از ماکرو مدل مرجع ]الکتریکی( 

 .Cadence افزارنرمکیلو هرتز در  5/2در فرکانس تحریک 

با استفاده از  TSTDPالگوی یادگیری  یسازادهیپ -5

 دارحافظهممریستور و ترانزیستور الیه نازک 

ممریستوری الگوی یادگیری  یسازادهیپزیادی برای  یهاتالش تاکنون
 نداتوانستهصورت پذیرفته است. اما مقاالت کمتری  PSTDPسیناپسی 

را با استفاده از ممریستورها  TSTDP ترشرفتهیپالگوی یادگیری 
فاده با است گانهسه یهاکیاسپااثر  آوردنحساببهکنند زیرا  یسازادهیپ

. این اثر، همان باشدیمبیشتری  یهایدگیچیپاز ممریستورها دارای 
+است که دارای ضرایب دامنه  (2رابطه )از  ییهابخش

3A  و-
3A باشدیم 

مختلف  یهایزمانثابتدو عبارت نمایی با  ضربحاصلو هر یک شامل 
 . باشدیم

در مورد ، شودیمج دیده  -1 که در شکل گونههمان مثاًل
پس  اسپایکپس سیناپسی، ابتدا یک -پیش-پس گانهسه یهاکیاسپا

، و pre(m)، و سپس یک اسپایک پیش سیناپسی، post(n-1) سیناپسی،
 بنابراین برای. دهدیم، رخ post(n) پس سیناپسی،دوباره یک اسپایک 

 توانیم (2رابطه )در  )y/τ2Δt−exp(× ) +/τ1Δt−exp(عبارت  یسازمدل
 شدهرلکنتچنین در نظر گرفت که این عبارت، تغییر وزن یک ممریستور 

که جریان آن برابر است با  باشدیم )یا بار الکتریکی( با جریان
یک ولتاژ کاهشی نمایی در یک رسانایی کاهشی نمایی،  ضربحاصل

. برای باشدیماین ایده کلید حل مساله زمانی متفاوت.  یهاثابتالبته با 
س پیش و پ یهاکیاسپاشکل  ستا کافیداشتن ولتاژ کاهشی نمایی 

اعمال شوند، را ممریستوری سیناپسی، که قرار است به دو سر مدار 
  اهشی نمایی در نظر گرفت.ک یهاموجشکل  صورتبه

یک  توانیممایی نیز از سوی دیگر برای داشتن رسانایی کاهشی ن
سری با ممریستور قرار داد که در هنگام  صورتبهرا  کنندهکنترلابزار 
مدوله  یارتعببهنورون، رسانایی مسیر سیناپس را تنظیم و یا  یزنکیاسپا

که ترانزیستور الیه نازک نانوکریستالی دوطرفه  رسدیم نظربهکند. 
، که در بخش قبل راجع به ویژگی ترارسانایی آن بحث شد، دارحافظه

 که پیشتر نشان داده شد این گونههمانابزار مناسبی باشد زیرا  تواندیم
   .    باشدیمترانزیستور دارای ترارسانایی کاهشی نمایی 

ترانزیستور الیه نازک و بررسی مدل ریاضی ممریستور و  -5-1

 TSTDPبا الگوی  هاآن دادنارتباط

شده است که در آن یک ترانزیستور الیه  ارائهدر یک پژوهش، مداری 

سری با یک  صورتبهدارای الیه نانوذرات در گیت  دارحافظهنازک 

. در قرار گرفته است )یا بار الکتریکی( با جریان شدهکنترلممریستور 

 یهایریگاندازهنتایج  تواندیمشده است که این مدار  این پژوهش ادعا

را بازتکرار  TSTDPمربوط به  یهاشیآزمایادگیری سیناپسی از جمله 

که زمانی که فرکانس تکرار  دهدیمنتایج این مقاله نشان [. 25] کند

پس سیناپسی کم است میزان افزایش کلی وزن -پیش یهاکیاسپازوج 

تقریبی با جمع جبری افزایش وزن ناشی از هر زوج  صورتبهسیناپس 

یمپایین  یهافرکانسست که در ا اسپایک برابر است و این بدان معنا

مجزا در نظر گرفت. اما با افزایش  صورتبهرا  هاکیاسپازوج  توان

[. برخالف 26، 25] ابدییموزن سیناپس کاهش  میزان جیتدربهفرکانس، 

مشاهده نمود که این روند کاهشی  یسادگبه توانیمادعای این پژوهش، 

[ 33و  32، 22، 21بیولوژیکی مراجع ] یهایریگاندازهوزن با نتایج 

که میزان افزایش  دهندیمنشان  هایریگاندازههماهنگ نیست. زیرا این 

ناپسی پس سی -پیش  یهاکیاسپاوزن سیناپس، با افزایش فرکانس زوج 

نتایج  اندهکردین نویسندگان پژوهش پیشین سعی . بنابراابدییمافزایش 

   [. 29خود را تا حدودی در کار بعدی خود اصالح کنند ]
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 شده است ارائهدر اینجا برای حل این مساله، یک مدار سیناپسی 
شامل دو شاخه موازی ممریستوری است که در هر یک از این دو  که

بار الکتریکی ا ی با جریان شدهکنترلیک ممریستور شاخه موازی، 
یمدوطرفه قرار  دارحافظهترانزیستور الیه نازک  یکسری با  صورتبه
تور ممریساین رسانایی که در بخش قبل نشان داده شد،  گونههمان. ردیگ

که این رفتار، از  توانیمبنابراین  و کندیمبا تغییر جریان آن تغییر 
قانون  یسازادهیپبرای ، باشدیممشابه با تغییرات وزن یک سیناپس 

 انعطاف سیناپسی بهره جست. 

که در بخش قبل نشان داده شد، ترانزیستور  گونههماناز سوی دیگر 
الیه نازک نانوکریستالی دوطرفه دارای خاصیت ترارسانایی کاهشی نمایی 

 شودیمشاخه موازی تشکیل  دو از مدار پیشنهادی مابنابراین، . باشدیم
یک  اسری ب صورتبهترانزیستور الیه نازک که در هر شاخه، یک 

مدار . قرار گرفته است )یا بار الکتریکی( با جریان شدهکنترلممریستور 
که در این شکل  گونههماننشان داده شده است.  7پیشنهادی در شکل 

هر دو ترانزیستور  ، به گیتDCمستقیم، یک ولتاژ ، گرددیممالحظه 
ست که سورس ا ده است و این در حالیباال و پایین اعمال گردی شاخه

به نورون پس سیناپسی و سورس در شاخه باالیی،  1ترانزیستور شماره 
 به نورون پیش سیناپسی وصلدر شاخه پایینی،  2ترانزیستور شماره 

برای جریان گذرنده از شاخه باالیی  یارابطه توانیمبنابراین، است.  شده
 آورد: دستبهزیر  صورتبهمدار پیشنهادی 

(8) i1 t  = Gm1
 × (vpre - vpost) 

جریان گذرنده از شاخه باالیی، شامل ممریستور  1i (t)در این رابطه، 
، بیترتبهنیز  postvو  prevو  باشدیم 1و ترانزیستور شماره  1شماره 

که به  باشندیمپیش و پس سیناپسی  یهانورونناشی از  یهاکیاسپا
ولتاژ دو سر مدار برابر با بنابراین، . شوندیماعمال  7دو سر مدار شکل 
نیز رسانایی  m1Gدر این رابطه،  .باشدیم postvو  prevاختالف ولتاژهای 

که برابر با عکس مجموع است  7کل مربوط به شاخه باالیی شکل 
 :. بنابراینباشدیمممریستور و ترانزیستور  یهامقاومت

(9-1) Gm1
= 

1

RTFT1
+RMem1

 

(9-2) RMem1
≅ ROFF (1-

w1(t)

D
) 

(9-3) RTFT1
= 

1

g
mTFT1

 

یم 7رسانایی کل مربوط به شاخه باالیی شکل  m1G، هارابطهدر این که 
باالیی  در شاخه 1شماره مقاومت ممریستور نیز  Mem1R. پارامتر باشد

ساختاری آن یعنی  ( تابعی از پارامترهای 5است که مطابق با رابطه )

OFFR ،(t)1w  وD مقاومت . باشدیمTFT1R  نیز مقاومت معادل ترانزیستور
است که عکس رسانایی  7در شاخه باالیی شکل  1الیه نازک شماره 

mTFT1g  دیده قبل  یهابخشکه در  گونههمانو  باشدیماین ترانزیستور
یک تابع نمایی کاهشی با زمان نشان داد.  صورتبه توانیمرا  آنشد، 

که  7برای جریان شاخه پایینی شکل  توانیممشابه همین روابط را 
است نیز استخراج  2و ممریستور شماره  2متشکل از ترانزیستور شماره 

 نمود. بنابراین:
(10) i2 t  = Gm2

 × (vpre - vpost) 

 که در آن داریم،

(11-1) Gm2
=

1

RTFT2
+RMem2

 

(11-2) RMem2
≅ ROFF (1-

w2(t)

D
) 

(11-3) RTFT2
=

1

g
mTFT2

 

، شامل 7شکل  جریان گذرنده از شاخه پایینی 2i (t)در این روابط نیز، 
نیز  postvو  prevو  باشدیم 2و ترانزیستور شماره  2ممریستور شماره 

یمپیش و پس سیناپسی  یهانورونناشی از  یهاکیاسپا، بیترتبه
رسانایی  m2G، هارابطهاین . در شوندیمسر مدار اعمال دو که به  باشند

مقاومت نیز  Mem2Rو  باشدیم 7کل مربوط به شاخه پایینی شکل 
(، تابع پارامترهای 5است که مطابق با رابطه ) 2ممریستور شماره 

نیز  TFT2Rمقاومت . باشدیم Dو  OFFR ،(t)2wساختاری ممریستور یعنی 
 7در شاخه پایینی شکل  2مقاومت معادل ترانزیستور الیه نازک شماره 

یک  صورتبهکه  باشدیماین ترانزیستور  mTFT2gاست که عکس رسانایی 
واضح است که جریان کل مدار . استتابع نمایی کاهشی با زمان 

ی و شاخه باالی یهاانیجر، مجموع 7سیناپسی پیشنهادی در شکل 
 پایینی است و بنابراین:

(12) 
i t  = i1 t  + i2 t  = GmTotal

×(vpre - vpost)  

= (Gm1
+Gm2

)×(vpre-vpost) 

نیز رسانایی کل  mTotalGجریان کل مدار پیشنهادی و  i (t)رابطه، در این 
شاخه باالیی و  یهاییرسانامسیر سیناپسی است که در واقع مجموع 

با  شدهکنترلکه هر شاخه از ترکیب سری یک ممریستور  باشدیمموازی  شاخه: مدار پیشنهادی شامل دو 7شکل 

   دوطرفه تشکیل شده است. دارحافظهجریان )یا بار الکتریکی( و یک ترانزیستور الیه نازک 

 DCولتاژ 

2ممریستور   

1ممریستور   
 DCولتاژ 

 

 1ترانزیستور 

 2ترانزیستور 

نورون پیش سیناپسی 
 ( pre)اسپایک 

نورون پس سیناپسی 
 ( post)اسپایک 
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 یزیربرنامهکه پیشتر اشاره شد،  طورهماناست.  7 پایینی مدار شکل
 - با اعمال یک ولتاژ گیت تواندیم دارحافظهترانزیستور الیه نازک 

ای از ولتاژه منظورپذیرد. در اینجا برای این سورس با دامنه بزرگ صورت 
ابراین بن. شده استبزرگ استفاده  سورس نمایی کاهشی با دامنه - گیت

پیش و پس سیناپسی که به دو سر  یهاکیاسپادر ادامه، شکل موج 
ولتاژهای نمایی کاهشی با زمان  صورتبه، شوندیماعمال  7مدار شکل 

  و بنابراین:  شوندیمگرفته در نظر 

(13) 

vpre m-1 =α1 exp (
-(t-tpre m-1 )

τ1

) 

vpre m =α1 exp (
-(t-tpre m )

τ1

) 

vpost n-1 =α2 exp (
-(t-tpost n-1 )

τ2

) 

vpost n =α2 exp (
-(t-tpost n )

τ2

) 

، شکل بیترتبه post(n)vو  pre(mv ،pre(m)v ،1)-post(nv-(1 ،هارابطهدر این 
م و (ُاmم و )(ُاm-1پیش سیناپسی ) یهاکیاسپامربوط به  یهاموج
 2αو  1α م هستند. پارامترهای(اُ nم و )(اُ n-1پس سیناپسی ) یهاکیاسپا
نمایی کاهشی پیش و پس  یهاکیاسپادامنه مربوط به  بیترتبهنیز، 

یم هاآنمربوط به هر یک از  یهایزماننیز ثابت  2τو  1τسیناپسی و 
 یهاکیاسپا دادنیرونیز لحظه  pre(m)tو  pre(mt-(1پارامترهای  .باشند

نیز لحظه اعمال  post(n)tو  post(nt-(1م و (ُاmم و )(ُاm-1پیش سیناپسی )
  م هستند.(ُاnم و )(ُاn-1پس سیناپسی ) یهاکیاسپا

، گیت ترانزیستورها به 7شکل  که در مدار پیشنهادی ییجاآناز 
یک ولتاژ مستقیم کوچک وصل شده است و با تاکید بر این نکته که این 

ط و بسته به شرای ترانزیستورها از نوع ترانزیستورهای دو طرفه هستند
آزاد و  یهاالکترونگاهی ناشی از جریان  هاآنبایاس مختلف، جریان 
 چنین گفت که ترانزیستور توانیم ،هاستحفرهگاهی ناشی از جریان 

به نورون پیش  آن سورس ، که7شکل  شاخه پایینی در 2شماره 
قدر کافی  بهاپسی اسپایک پیش سین هرسیناپسی وصل است با رسیدن 

 1ه شمارترتیب، ترانزیستور  نیهمبهشود.  یزیربرنامه تواندیمبزرگ، 
به نورون پس سیناپسی متصل آن  سورسنیز که  7شکل  باالییشاخه در 

با دامنه به اندازه کافی  با رسیدن هر اسپایک پس سیناپسی گرددیم
 پیش یهاکیاسپا بودنبزرگبه اندازه کافی  .شودیم یزیربرنامه، بزرگ

  2αو  1αی دامنه ست که مقادیر پارامترهاا و پس سیناپسی بدین معنا
 پیش یهاکیاسپابزرگ باشد که اعمال  یااندازه( باید به 13در رابطه )

ر و د دارحافظهو پس سیناپسی به سورس ترانزیستورهای الیه نازک 
 هااملح یزنتونلموجب بتواند ، هاآنسورس  -نتیجه تغییر ولتاژ گیت 

 ادنافتدامه در داخل الیه اکسید گیت و ب شدههیتعببه داخل نانوذرات 
 . زیراترانزیستور شود یزیربرنامهدر داخل نانوذّرات و در نتیجه  هاآن

یمبار موجب تغییر نمایی ولتاژ آستانه ترانزیستور  یهاحامل یزنتونل
 یزیربرنامهگفت ترانزیستور  توانیمو فقط در این صورت است که  گردد

 شده است و دارای ترارسانایی نمایی کاهشی با زمان است. 

 یهاموجچنین گفت که در صورت اعمال شکل  توانیمدر نهایت 
شاخه  ، رسانایییناپسیسشیپبا رسیدن هر اسپایک اسپایکی مناسب، 

پایینی و با رسیدن هر اسپایک پس سیناپسی، رسانایی شاخه باالیی 
جزییات عملکرد مدار پیشنهادی در بخش بعدی، . شودیم یروزرسانبه

  خواهد شد.داده ضیح ورح و ت، ش7در شکل 

 عملکرد مدار سیناپسی پیشنهادی -5-2

در مدار پیشنهادی، گیت در بخش قبل گفته شد که  گونههمان
 .به ولتاژ مستقیم وصل شده است دارحافظهترانزیستورهای الیه نازک 

 به پایانه بیترتبهنیز نمایی کاهشی پیش و پس سیناپسی  یهاکیاسپا
بنابراین . گرددیماعمال  شاخه پایین و باالسورس ترانزیستورهای 

ن با رسید بیترتبه، شاخه پایین و باالترانزیستورهای  یزیربرنامه
نمونه، با رسیدن  عنوانبه. دهدیمپیش و پس سیناپسی رخ  یهاکیاسپا

یعنی  ینیشاخه پاییک اسپایک پیش سیناپسی، ترارسانایی ترانزیستور 
 جیتدربهو در ادامه،  ابدییمناگهانی افزایش  طوربه 2ترانزیستور شماره 

یک اسپایک پیش  کهنیاتا  ابدییمنمایی با زمان کاهش  صورتبهو 
 طورهبترارسانایی این ترانزیستور را سیناپسی دیگر از راه برسد و دوباره 

   و فرآیند قبلی از سر گرفته شود.  بازنشانی کندناگهانی 
 یهاشاخه متغیر با زمان یهاییرساناکه  ادعا نمود توانیمدر نهایت 

(، خود 11) تا( 8) یهارابطهکه مطابق با  مدار پیشنهادیباالیی و پایینی 
تابعی از رسانایی ممریستور و ترانزیستور الیه نازک موجود در هر شاخه 

 منجربه به دو سر مدار شدهاعمالدر ولتاژ نمایی  شدنضرببا هستند، 
در ادامه، روابط ریاضی  .گردندیم( 2رابطه )غیرخطی  یهاعبارتتولید 

 هگانسه یهاکیاسپامربوط به عملکرد مدار پیشنهادی در هنگام بروز 
. همین رویکرد برای گرددیمیناپسی، استخراج س سپ - یشپ - سپ

بررسی روابط ریاضی مربوط به عملکرد مدار در حالت بروز دسته 
یم قابل اعمالنیز سیناپسی  یشپ - سپ - یشپ گانهسه یهاکیاسپا
 .باشد

نشان داده شد، در حالت بروز دسته ج  - 1شکل که در  گونههمان
 سیسیناپ سسیناپسی، دو اسپایک پ سپ - یشپ - سپ یهاکیاسپا

post(n-1)  وpost(n)  یشیک اسپایک پ هاآنوجود دارد که مابین 
بنابراین جریان مدار که خود تابع رسانایی  .دهدیمرخ  pre(m) سیناپسی

ممریستور و ترانزیستورها است، در درون ممریستورهای شاخه باال و 
تغییر  منجربه(، این خود 6که با توجه به رابطه ) شودیمپایین جاری 

یم(، 6از رابطه ) یریگانتگرالال با . حگرددیمرسانایی ممریستورها 
  زیر محاسبه نمود: صورتبهرا تغییر وزن ممریستورها  توان

(14) 

∆w=∫ μ
V

RON

D
i(t)dt

tpost n 

tpost n-1 

 

= ∫ μ
V

RON

D
(GM1

+GM2
)×(vpre m-1 -vpost n-1 )dt

tpre m 

tpost n-1 

 

+ ∫ μ
V

RON

D
(Gm1

+Gm2
)×(vpre m -vpost n-1 )dt

tpost n 

tpre m 
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پارامترهای ساختاری ممریستورها هستند و  Dو  vμ ،ONRدر این رابطه، 
i (t)  که مطابق  باشدیم 7نیز جریان کل عبوری از مدار سیناپسی شکل

باالیی و پایینی  یهاشاخه یهاییرسانا(، تابعی از مجموع 12با رابطه )
 یریگانتگرالکه بازه زمانی  شودیممدار است. در این رابطه مشاهده 

و  pre(m)tتا  post(nt-(1را به دو بازه زمانی از  post(n)tتا  nt)post-(1 یهازمانبین 
 دادنیرودیگر در حالت  عبارتبه. شده استتقسیم  post(n)tتا  pre(m)tاز 

یورپس سیناپسی، بازه زمانی بین  -پیش  -پس  گانهسه یهاکیاسپا
ه دو بسی اول تا اسپایک پس سیناپسی دوم، اسپایک پس سیناپ دادن

ناپسی اسپایک پیش سیبازه زمانی، یکی از اسپایک پس سیناپسی اول تا 
میانی و دومی از اسپایک پیش سیناپسی میانی تا اسپایک پس سیناپسی 

، 7ست که رسانایی مدار شکل ا . دلیل این امر اینشده استدوم تقسیم 
دلیل در  نیهمبهدر این دو بازه زمانی دارای دو ضابطه متفاوت است. 

M1G  +عبارت  رسانایی کل مدار با، pre(m)tتا  post(nt-(1بازه زمانی اول بین 

M2G  که  داده شده استنشانM1G  رسانایی شاخه باالیی در بازه زمانی
. در بازه باشدیمنیز رسانایی شاخه پایینی در بازه زمانی اول  M2Gاول و 

m1G  +نیز، رسانایی کل مدار با عبارت  post(n)tتا  pre(m)tزمانی دوم بین 

m2G  ه کداده شده است نشانm1G  رسانایی شاخه باالیی در بازه زمانی
. بنابراین، باشدیمنیز رسانایی شاخه پایینی در بازه زمانی دوم  m2Gدوم و 

زیر در نظر  صورتبه توانیم، را mtotalGرسانایی کل مسیر سیناپسی، 
 گرفت:

(15) Gmtotal
= {

GM1
+ GM2

  ,  tpost n-1  ≤ t < tpre m   

Gm1
+ Gm2

  ,        tpre m  ≤ t < tpost n 
 

ییرسانا، بیترتبه M2Gو  M1G در این رابطه ،که گفته شد گونههمان
بین اسپایک  اول زمانی در بازه 7باال و پایین شکل  یهاشاخه یها
1)-post(n  تاpre(m)  وm1G  وm2G  باال یهاشاخه، رسانایی بیترتبهنیز 

 هستند.  post(n)تا  pre(m)بین اسپایک  دوم زمانی و پایین در بازه
، یک ولتاژ مستقیم به شودیممشاهده  7شکل در که  گونههمان

و اسپایک پس سیناپسی نیز به سورس آن  1گیت ترانزیستور شماره 
 ریتاثتحت ،ترانزیستوراین سورس  -. بنابراین ولتاژ گیت شودیماعمال 

و با رسیدن هر اسپایک پس سیناپسی  باشدیماسپایک پس سیناپسی 
 عبارتبه. شودیم یزیربرنامهبه قدر کافی بزرگ، این ترانزیستور دوطرفه 

نها با رسیدن هر اسپایک پس دیگر، ترارسانایی این ترانزیستور ت
زمانی بین اسپایک  بازهبنابراین در کل  .شودیم یروزرسانبهسیناپسی 
post(n-1)  تاpost(n) اسپایک  ریتاثتحتباالیی  شاخه، رساناییpost(n-

 ی، وضعیت متفاوت است. پاییندر مورد رسانایی شاخه قرار دارد. اما  (1
در شاخه پایینی به یک ولتاژ مستقیم و  2گیت ترانزیستور شماره 

پیش سیناپسی متصل است. بنابراین ولتاژ  یهاکیاسپاسورس آن به 
و با  باشدیمپیش سیناپسی  یهاکیاسپا ریتاثتحتسورس آن  -گیت 

رسیدن هر اسپایک پیش سیناپسی به اندازه کافی بزرگ، این ترانزیستور 
دیگر با رسیدن هر اسپایک پیش  عبارتبه. گرددیم یزیربرنامهدوطرفه 

. بنابراین در گرددیم یروزرسانبهسیناپسی، ترارسانایی این ترانزیستور 
، ترارسانایی m( rep< t < t 1)-n( ostpt( نیبازه زما برایزمانی اول یعنی بازه 

پیش سیناپسی قبلی یعنی  اسپایک ریتاثتحت 2شماره ترانزیستور 

دید که در واقع  توانیمج  - 1. در شکل باشدیم pre(m-1) اسپایک
 یکی استاسپا گانهسهسپایکی است که مربوط به ا pre(m-1) اسپایک

 یزمان فعلی رخ داده است. اما در بازه اسپایکی گانهسهکه قبل از بروز 
، ترارسانایی به بعد pre(m) از زمان بروز اسپایک قًایدقزمانی دوم، 

ه ینه خود بازنشانی شدبیش مقداربه  یپاییندر شاخه  2شماره ترانزیستور 
. این مساله ردیگیمو در ادامه نیز روند کاهشی نمایی خود را در پیش 

یک  دادنرخبه این صورت نیز شرح داد که در بازه زمانی  توانیمرا 
سیناپسی، ترارسانایی مربوط به  سپ - یشپ - اسپایکی پس گانهسه

 یشاسپایک پ دادنیرودر لحظه  پایین در شاخه 2شماره  ترانزیستور
تغییر رسانایی  منجربهکه این  کندیمتغییر  ،pre(m) ،میانیسیناپسی 

در  m2G مقدار بهدر بازه زمانی اول،  M2G مقدار زا 7شاخه پایینی شکل 
 بنابراین:. گرددیمبازه زمانی دوم 

(16) 

GM1
=

1

RTFT1
+RMem1

= 

1

1

A1+B1exp(
-(t - tpost n-1 )

τ1
' )

 + ROFF (1-
w1 t 

D
)
 

در بازه زمانی اول،  7رسانایی شاخه باالیی شکل  M1Gدر این رابطه، 

pre(m)< t < t 1)-post(nt ،( عکس 1-9که خود مطابق با رابطه ) باشدیم

در همین  1و ممریستور شماره  1ترانزیستور شماره  یهامقاومتمجموع 

(، 2-9مطابق با رابطه ) 1w(t)و  OFFR ،Dبنابراین  .باشدیمبازه زمانی 

1و  1A ،1Bو  1پارامترهای مربوط به ممریستور شماره 
’τ  نیز مطابق با

ساختاری ترانزیستور  یهایژگیو(، پارامترهای مربوط به 3-9رابطه )

که پیشتر شرح داده شد رسانایی این  گونههمانهستند.  1شماره 

و  گرددیم یروزرسانبهترانزیستور با رسیدن هر اسپایک پس سیناپسی 

که رسانایی این  گرددیممشاهده ( 16)دلیل در رابطه  نیهمبه

رین اسپایک پس سیناپسی یعنی از زمان ترانزیستور از لحظه بروز آخ

1)-post(nt  به مقدار بیشینه خود بازنشانی شده و روند کاهشی نمایی خود

 اسپایک پس سیناپسی دادنرخاین روند تا زمان  را در پیش گرفته است.

دلیل که در کل طول  نیابهصورت ادامه خواهد یافت.  نیهمبهبعدی 

(، اسپایک پس سیناپسی دیگری 14در رابطه ) یریگانتگرالبازه زمانی 

t <  pre(m)t >گفت که در بازه زمانی دوم نیز،  توانیمرخ نخواهد داد 

post(n)t رسانایی شاخه باالیی یعنی ،m1G  بنابراین:تغییری نخواهد کرد و 

(17) 

Gm1
=GM1

=
1

RTFT1
+RMem1

= 

1

1

A1+B1exp(
-(t - tpost n-1 )

τ1
' )

+ROFF (1-
w1 t 

D
)
 

 یهاکیاسپا ریتاثتحت، 7اما رسانایی ترانزیستور شاخه پایینی شکل 
(، 14در رابطه ) یریگانتگرالبازه کل پیش سیناپسی قرار دارد و چون در 

 توانیم، دهدیمبازه رخ  در میانه pre(m) یک اسپایک پیش سیناپسی
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گفت که رسانایی شاخه پایینی در بازه زمانی اول و دوم، تغییر خواهد 
 کرد. بنابراین، 

(18) 

GM2
=

1

RTFT2
+RMem2

= 

1

1

A2+B2exp (
-(t - tpre m-1 )

τ2
' )

+ROFF (1-
w2 t 

D
)

 

در بازه زمانی اول،  7رسانایی شاخه پایینی شکل  M2Gدر این رابطه، 

pre(m)< t < t 1)-post(nt ،( عکس 1-11که خود مطابق با رابطه ) باشدیم
در همین  2و ممریستور شماره  2ترانزیستور شماره  یهامقاومتمجموع 

(، 2-11مطابق با رابطه ) 2w(t)و  OFFR ،D. بنابراین باشدیمبازه زمانی 
2و  2A ،2Bو  2پارامترهای مربوط به ممریستور شماره 

’τ  نیز مطابق با
ساختاری ترانزیستور  یهایژگیو(، پارامترهای مربوط به 3-11رابطه )
که پیشتر شرح داده شد رسانایی این  گونههمانهستند.  2شماره 

و  گرددیم یروزرسانبهترانزیستور با رسیدن هر اسپایک پیش سیناپسی 
که رسانایی این  گرددیممشاهده  (18)دلیل در رابطه  نیهمبه

مان زترانزیستور از لحظه بروز آخرین اسپایک پیش سیناپسی یعنی از 

1)-pre(mt  به مقدار بیشینه خود بازنشانی شده و روند کاهشی نمایی خود
دید که در واقع اسپایک  توانیمج -1را در پیش گرفته است. در شکل 

pre(m-1)  ز اسپایکی است که قبل ا گانهسهاسپایکی است که مربوط به
اسپایکی فعلی رخ داده است. این روند کاهشی نمایی تا  گانهسهبروز 
صورت ادامه خواهد  نیهمبهاسپایک پیش سیناپسی بعدی  دادنرخزمان 
اسپایک پیش  دادنیرودلیل در بازه زمانی دوم و پس از  نیهمبهیافت. 

 صورتبه m2G، رسانایی شاخه سیناپسیی پایین یعنی pre(m)سیناپسی 
 مود:زیر تغییر خواهد ن

(19) 

Gm2
=

1

RTFT2
+RMem2

= 

1

1

A2+B2exp (
-(t - tpre m )

τ2
' )

+ROFF (1-
w2 t 

D
)
 

در بازه زمانی دوم،  7رسانایی شاخه پایینی شکل  m2Gدر این رابطه، 

1)-post(n< t < t pre(m)t ،( عکس 1-11که خود مطابق با رابطه ) باشدیم
در همین  2و ممریستور شماره  2ترانزیستور شماره  یهامقاومتمجموع 

(، 2-11مطابق با رابطه ) 2w(t)و  OFFR ،D. بنابراین باشدیمبازه زمانی 
2و  2A ،2Bو  2پارامترهای مربوط به ممریستور شماره 

’τ  نیز مطابق با
ساختاری ترانزیستور  یهایژگیو(، پارامترهای مربوط به 3-11رابطه )
رسانایی  شودیممالحظه  (19)که در رابطه  گونههمانهستند.  2شماره 

به مقدار ، pre(m) این ترانزیستور از لحظه بروز اسپایک پیش سیناپسی
یمبیشینه خود بازنشانی شده و روند کاهشی نمایی خود را در پیش 

 . ردیگ
روابط ریاضی مربوط  برای استخراج توانیممشابه همین رویکرد را 

ر سیناپسی د یشپ - سپ - یشپ گانهسه یهاکیاسپاحالت رخداد  به
برای بررسی کارایی مدار پیشنهادی برای الگوی در ادامه، پیش گرفت. 

TSTDP یریگاندازهمدار را با نتایج  یهایسازهیشب، بایستی بتوان نتایج

ین ا در مراجع معتبر مقایسه نمود که البته منتشرشدهبیولوژیکی  یها
نشان  هایسازهیشبنتایج . بعدی انجام خواهد شد یهابخشدر کار 

خواهند داد که تغییرات ممریستنس مدار پیشنهادی و تغییرات وزن 
آمده  دستبهبیولوژیکی  یهایریگاندازهواقعی، که در  یهاناپسیس

 یهابخشکه در  گونههمان هستند.سیار به هم نزدیک [، ب22، 21] است
پارامترهای  یسازنهیبه، این هماهنگی پس از داده خواهد شدبعدی شرح 

     . دیآیم دستبهبه حداقل خطا  یابیدستمختلف مدار پیشنهادی برای 

 هایسازهیشبدر  آمدهدستبه نتایج -6

ممریستور پیشنهادی، با  - در این بخش، مدار سیناپسی ترانزیستور

 یازسهیشبشد مورد  ارائهقبلی  یهابخشاستفاده از مدل ریاضی که در 

. شوندیممتلب انجام  افزارنرمدر محیط  هایسازهیشب. این ردیگیمقرار 

پیشنهادی، از معیار حداقل  یسیناپسمدار برای بررسی کارایی در ادامه 

بعدی شرح  یهابخشدر زیر  ، کهشدهزهینرمالمیانگین مربعات خطای 

 .شودیماستفاده داده خواهد شد، 

، هاکیاسپاشامل زوج  هاکیاسپادر این بخش الگوهای متنوعی از 

ه ب گانهسه یهاکیاسپادارای فرکانس متغیر و انواع  یهاکیاسپازوج 

 هاشیآزما با نتایج هایسازهیشبو نتایج  گردندیممدار پیشنهادی اعمال 

. با این گردندیممقایسه  ،منتشرشدهبیولوژیکی واقعی  یهایریگاندازهو 

را مورد بررسی قرار داد. نشان داده  شدهارائهکارآمدی مدار  توانیمکار 

نتایج خواهد شد که چگونه مدار سیناپسی پیشنهادی قادر است 

بازتولید کند. در  یدرستبهبیولوژیکی گوناگونی را  یهاشیآزما

 یهاپروتکلبعدی، اطالعات گوناگون مورد استفاده،  یهاربخشیز

 . شودیمشرح داده  هایسازهیشبو نتایج  هادادهآزمایشی، روش تطبیق 

 هادادهروش تطبیق  -6-1

با نتایج  آمدهدستبه یهایسازهیشببرای مقایسه نتایج ، این پژوهشدر 

بدین . شودیم، از یک تابع خطا استفاده منتشرشده واقعی یهاشیآزما

، هر بار نتایج یابیدستصورت که برای رسیدن به کمترین خطای قابل 

 واقعی مقایسه و یهایریگاندازهمدار پیشنهادی با نتایج  یسازهیشب

. یک گردندیم یسازنهیبهپارامترهای مرتبط با مدار سیناپسی  هربار

، هشدزهینرمالای میانگین مربعات گزینه مناسب برای تابع خطا، خط

NMSEیمزیر  صورتبه[ معرفی شده است و 14ت که در مرجع ]، اس

 :باشد

(20) NMSE = 
1

p
 ∑  (

∆wexp 
i - ∆wcir

i

σi

)

2p

i=1

 

expدر این رابطه 
iΔw یریگاندازهدر  آمدهدستبه، میانگین تغییرات وزن

cir [ و22 و 21بیولوژیکی مراجع ] یها
iΔw آمدهدستبه، تغییرات وزن 

 یریگاندازهنیز میانگین خطای استاندارد ناشی از  iσاز مدار پیشنهادی و 

exp
iΔw  برای داده شمارهi  ام وp  در یک مجموعه داده  هادادهنیز تعداد

 مفروض است. 
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ار مد یسازهیشببه حداکثر شباهت مابین نتایج  یابیدستبرای 
شده [، سعی 22 و 21] منتشرشده یهایریگاندازهپیشنهادی و نتایج 

با استفاده از تابع  ،(20تابع میانگین مربعات خطا در رابطه ) است
fminsearch  دستور گردد کمینه ،متلب افزارنرمدر محیط .fminsearch 

متلب است که مقدار کمینه توابع  افزارنرمیکی از توابع داخلی غیرخطی 
در مدار پیشنهادی ترانزیستور  مثاًل. کندیمپیدا  نامقید چند متغیره را

، نه تا از پارامترهای مدار با استفاده از تابع 7ممریستور شکل  -
fminsearch این نه پارامتر شامل چهار پارامتر شوندیم یسازنهیبه .

پیش و پس سیناپسی، یعنی دو ثابت  یهاکیاسپامرتبط با شکل موج 
نمایی کاهشی پیش و پس  یهاکیاسپا به زمانی و دو دامنه مربوط

الیه  نایی ترانزیستورهایسیناپسی، و چهار پارامتر مرتبط به تابع ترارسا
، و یک پارامتر مربوط به وزن اولیه τو  1a ،2a ،3a، کاررفتهبهنازک 

 ، هستند. initialwبا جریان،  شدهکنترلممریستور 

  استاندارد آزمایشی یهاپروتکل -6-2

 یهاپروتکلالکتروفیزیولوژیک،  یهایریگاندازه عرصهدر  معمواًل
آزمایشی استانداردی برای مطالعه انعطاف و یادگیری سیناپسی وجود 

 دییتأ[. بنابراین طبیعی است که برای 33و  32 ،22 ،21، 13دارد ]
 هاپروتکلنیز بایستی همین در این پژوهش یشنهادی، پکارآمدی مدار 

زوج اسپایکی،  STDPمعمول شامل الگوی  یهاپروتکل. این شونددنبال 
یماسپایکی  گانهسه STDPبا فرکانس متغیر و الگوی  STDPالگوی 

 .  اندگرفتهکه در مقاالت قبلی ما نیز مورد استفاده قرار  باشد

 پروتکل زوج اسپایکی -6-2-1

در  ایگسترده صورتبه تاکنون ،STDP یالگو یکیزوج اسپا پروتکل
مورد استفاده  گوناگون یهایسازهیشبو  یزیولوژیکالکتروف هاییشآزما

از  ییزوج دوتا 60پروتکل،  ین. در ا[32، 22] قرار گرفته است
 pret – postΔT = t ریتأخبا  یناپسیسو پس یناپسیسیشهای پاسپایک

 ممریستوری که مدار دهدینشان م 8 شکل .گیرندیقرار م یورد بررسم
مرسوم قرار  یکیکه در معرض پروتکل زوج اسپا یزمان پیشنهادی،

 .یدنما یدرا بازتول نمایی یادگیریپنجره  تواندیم گیرد،یم
 یاریسب مطالعاتدر  تاکنونزوج اسپایکی،  پروتکلالبته باید گفت 

با  توانیرا م 8 یادگیری شکلپنجره و  مورد توجه قرار گرفته است
 هایگیریکرد. اما اندازه یدبازتول نیز PSTDP یاز مدارها تفادهاس

 ییرتغ ها،یکاسپافرکانس تکرار زوج ییردهند که تغنشان می یولوژیکب
این رفتاری است که و دهد یقرار م ریتاثتحتکل را  یناپسیوزن س
 ،هاداده[. در واقع این 14] را ندارندآن  یدبازتول ییتوانا PSTDP یمدارها

یه ال بر روی گرفتهصورتهای واقعی بیولوژیکی گیریمربوط به اندازه
 . این مجموعهاندشده[ گزارش 21ینایی هستند که در مرجع ]ب کورتکس

چگونه با دهند می که نشانشامل ده نقطه است  آزمایشگاهی یهاداده
 ریتاثحتت یناپسیوزن س ییراتتغ ها،یکفرکانس تکرار زوج اسپا ییرتغ

 TSTDP مدار ونهچگر بخش بعدی خواهیم دید که در زی .گیردیقرار م

 یها را بازسازاسپایکفرکانس تکرار زوج تغییراثر  تواندیم یشنهادیپ
  کند.

 
ی، قادر به کیاسپاج زو پروتکل: مدار پیشنهادی در مواجهه با 8شکل 

 .باشدیمی ریادگی پنجره دیازتولب

مربوط به قشر بینایی مغز )پروتکل  یهایریگاندازه -6-2-2

 وابسته به فرکانس(

که تغییر فرکانس تکرار زوج  دهندیمبیولوژیک نشان  یهایریگاندازه
[ و 21] دهدیمقرار  ریتاثتحت، تغییر وزن سیناپسی کل را هاکیاسپا

 آنتوانایی بازتولید  PSTDPهیچ یک از مدارهای این، رفتاری است که 
از یک  هاکیاسپابنابراین برای بررسی اثر تغییر فرکانس [. 34] را ندارند

 . شودیماستفاده  مرتبط با فرکانسمجموعه داده 
مورد استفاده  بخشآزمایشگاهی که در این  یهایریگاندازهمجموعه 

که شامل  باشدیم[ 14] در مرجع 1قرار گرفته است، مربوط به جدول 
، اثر تغییر فرکانس تکرار زوج هاشیآزمادر این . باشدیمده نقطه 

)این اطالعات  شودیمبر روی تغییرات وزن سیناپسی بررسی  هاکیاسپا
دیده  9در شکل  هاآنده نقطه سیاه و خطوط خطای مرتبط با  صورتبه
 (.شوندیم

، تقویت وزن سیناپس با رشد شودیمدیده  9که در شکل  گونههمان
[، 25] ه. در یک پژوهش مشابابدییمافزایش  هاکیاسپازوج  فرکانس

ته این که الب ابدییمکاهش وزن سیناپس پیشنهادی با افزایش فرکانس 
در این [. 22، 21] بیولوژیکی هماهنگ نیست یهایریگاندازهنتیجه با 

موازی دیگر شامل یک ممریستور و  شاخهمدار با افزودن یک ، تحقیق
یک ترانزیستور الیه نازک دیگر در سمت نورون پس سیناپسی، یعنی 

 شدهاعمالتغییر شکل موج ولتاژهای  طورنیهمسمت راست مدار، و 
که مدار ترکیبی  دهدیمنشان  هایسازهیشب. نتایج داده شده استتغییر 

را  هایریگاندازهاست نتایج  پیشنهادی قادر یممریستور - یترانزیستور
ر روی را ب هاکیاسپاکند و اثر تغییر فرکانس تکرار زوج دنبال  یخوببه

ل حداق، هایسازهیشب. در این [ نشان دهد21تغییرات وزن سیناپسی ]
 است.  09/0کمتر از  ،میانگین مربعات خطای نرمالیزه

، مقادیر پارامترهای بهینه مدار سیناپسی پیشنهادی، 2در جدول 
مربوط به قشر بینایی مغز، یا همان پروتکل زوج  یهایسازهیشببرای 

 . اندشدهاسپایکی وابسته به فرکانس، نشان داده 

-40               -20                0                  20               40 
ΔT = t

post
 - t

pre
 (ms) 

Δ
w
 

0.4 
  

0.2 
  

0 
  

-0.2 
  

-0.4 



                              . . . TSTDPپیاده سازی الگوی یادگیری                                                                     1399، تابستان 2، شماره 50مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  704

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 2, summer 2020                                                                                                             Serial no. 92 

 

تابعی از فرکانس زوج  صورتبه: تغییرات وزن سیناپسی 9شکل 

مدار سیناپسی  یهایسازهیشبتوسط  یخوببه(، ρ) هاکیاسپا

 یهایسازهیشب. تغییرات وزن حاصل از شودیمپیشنهادی دنبال 

[ بسیار نزدیک 21بیولوژیکی مرجع ] یهایریگاندازهمدار، به نتایج 

 است.

که با  گرددیم، مالحظه 2با توجه به اطالعات موجود در جدول 
 92/2پیش سیناپسی کاهشی نمایی با دامنه  یهاکیاسپا یریکارگبه

پس  یهاکیاسپا طورنیهممیلی ثانیه و  46/60ولت و ثابت زمانی 
 34/38ولت و ثابت زمانی  7/3سیناپسی کاهشی نمایی با دامنه حدود 

 امربوط به پروتکل وابسته به فرکانس را ب یهاداده توانیممیلی ثانیه 
استفاده از مدار سیناپسی پیشنهادی بازتولید نمود. تنها کافی است 

ساختاری ترانزیستورهای الیه نازک مورد استفاده نیز  یهایژگیو
مربوط به ترارسانایی  τو  1a ،2a ،3aانتخاب شوند که ضرایب  یاگونهبه
که ثابت  شودیمدیده  2در جدول  مثاًلباشند.  2مطابق با جدول  هاآن
مانی مربوط به ترارسانایی نمایی کاهشی ترانزیستورهای الیه نازک در ز

و این در حالی است که ثابت زمانی مربوط  باشدیممیلی ثانیه  39حدود 
الیه اکسید آن در باال و پایین الیه  یهاضخامتبه ترانزیستوری که 

نانومتر است، در نمودارهای سمت راست  50و  150 بیترتبهنانوذرات، 
دستکه  دهدیمو این نشان  باشدیممیلی ثانیه  23، در حدود 3کل ش
ورد شدنی است. در م کاماًلزمانی،  یهاثابتبه ترانزیستوری با این  یابی

در پیوست آمده  هاآننیز، که اثبات روابط هر یک از  3aو  1a ،2aضرایب 
در رابطه مربوط به  kو با تغییر ضریب  یسادگبه((، 23است )رابطه )

به این  توانیم( در پیوست )الف(، 21جریان درین ترانزیستور،رابطه )
به  kمقدار ضریب  میدانیمکه  گونههمانمقادیر دست یافت. زیرا 

 oxC ،W/L، خازن الیه اکسید، pμو  nμ، یعنی هاحامل یریپذتحرک
، در عالوهبهساختاری آن وابسته است.  یهایژگیوترانزیستور و سایر 

که مقدار حالت اولیه مربوط به متغیر حالت  شودیممشاهده  2جدول 
است که با مقدار مورد  32/0نیز در حدود  Dinitialw/ممریستورها، یعنی 

دارد. در اینجا ذکر  یخوانهمباشد،  [1 ,0]انتظار که بایستی در محدود 
، هر دو ترانزیستور هایسازهیشباین نکته خالی از لطف نیست که در این 

ین و ا اندشدهمشابه در نظر گرفته  کاماًلالیه نازک و هر دو ممریستور، 
از ترانزیستورها  کیهردر حالی است که این آزادی عمل وجود دارد که 

وند. گرفته نش درنظریکسان و با پارامترهای مشابه  کاماًلو ممریستورها، 
 یسازنهیبهتعداد پارامترهای که با داشتن  رسدیم نظربه صورتنیادر 

یم، بتوان به نتایج بهتری دست یافت. در نهایت، هایسازهیشببیشتر در 

 یابیدستیک طرح ابتدایی جهت  عنوانبه تواندیمگفت این مدار،  توان
نورومورفیک آینده مورد  یهاستمیسبه یک سیناپس یادگیرنده در 

 استفاده قرار گیرد.

 یهایسازهیشب: پارامترهای بهینه مدار پیشنهادی، برای 2جدول 

 قشر بینایی مغز، یعنی پروتکل وابسته به فرکانس.

 مقادیر پارامترهای مدار

 V 92/2 ((13در رابطه ) 1αپیش سیناپسی ) دامنه اسپایک

 ms 46/60 ((13در رابطه ) 1τپیش سیناپسی ) اسپایک ثابت زمانی

 V 697/3 ((13در رابطه ) 2αسیناپسی ) دامنه اسپایک پس

 ms 34/38 ((13در رابطه ) 2τثابت زمانی اسپایک پس سیناپسی )

 ms 33/39 مربوط به ثابت زمانی ترارسانایی ترانزیستورها τپارامتر 

 A/V 6-10×14/3 مربوط به ترارسانایی ترانزیستورها 1aپارامتر 

 A/V 2-10×38/4 مربوط به ترارسانایی ترانزیستورها 2aپارامتر 

 A/V 2-10×6/6 مربوط به ترارسانایی ترانزیستورها 3aپارامتر 

 32/0 ، حالت اولیه متغیر حالت ممریستورها Dinitialw/پارامتر 

 (گانهسه یهاکیاسپاهیپوفیزی ) یهاشیآزما -6-2-3

 تواندیم، که PSTDPالگوی یادگیری پیشتر اشاره شد که  گونههمان
کند،  ینیبشیپبا دقت را  هاکیاسپاناشی از زوج  تغییرات وزن سیناپسی

 [.18] نیست گانهسه یهاکیاسپاقادر به بازتولید تغییرات وزن ناشی از 
یریگدازهان جهینتبیولوژیکی دیگر، که  یهاشیآزمابنابراین در یک سری 

 هاکیاسپااثر زوج  برعالوههیپوفیز است، ناحیه بر روی  شدهانجام یها
نیز بر روی تغییرات وزن سیناپسی مورد بررسی  گانهسه یهاکیاسپااثر 

این مجموعه اطالعات شامل ده نقطه است که از [. 22] گرفته استقرار 
 یبندزماناستخراج شده است. در این مجموعه، اثر [ 14] مرجع 2جدول 

بر روی تغییرات وزن  گانهسه یهاکیاسپاو  هاکیاسپانسبی زوج 
 . شودیمهیپوفیز بررسی در ناحیه واقعی  یهاناپسیسبیولوژیکی 

دو حالت داشته باشد؛  تواندیم گانهسهیک دسته اسپایک در اینجا، 
شامل دو اسپایک پس سیناپسی و یک اسپایک پیش حالت اول 

و  باشدیمپس سیناپسی  - پیش - پس گانهسهیک  صورتبه سیناپسی
پس  حالت دوم شامل دو اسپایک پیش سیناپسی و یک اسپایک

با  .پیش سیناپسی است - پس - پیش گانهسهیک  صورتبهسیناپسی 
 ؛شودیم، دو زوج اسپایک دیده حالتدر هر یک از این دو  کهنیاوجود 

 ینیبشیپکه برخالف  انددادهنشان  گرفتهصورتبیولوژیکی  یهاشیآزما
اثر این زوج  (،1رابطه )در  هاکیاسپازوج  بریمبتنالگوی یادگیری 

 نیهمبه قًایدق[. 13] شودینمخطی با هم جمع  صورتبه هاکیاسپا
تحت  یترشرفتهیپمدل  2006دلیل بود که فیستر و گرستنر در سال 

، الگوی یادگیری گانهسه یهاکیاسپا بریمبتنعنوان الگوی یادگیری 
TSTDP ( 2در رابطه ،)وزن  یروزرسانبهدادند که در آن برای  ارائه

ه استفاد هاکیاسپاو نه زوج  هاکیاسپا ییتاسه یهادستهسیناپس از 
واقعی  یهایریگاندازهو نتایج آن هماهنگی بیشتری با نتایج  شدیم

 . داشتندبیولوژیکی 
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 - پس - پیش گانهسه، دو نوع اسپایک نیز در این مقالهبنابراین 
در . رندیگیمپس سیناپسی مورد بررسی قرار  - پیش - پیش و پس

 اندرفتهگبیولوژیکی واقعی که بر روی ناحیه هیپوفیز صورت  یهاشیآزما
 ریأختپیش سیناپسی شامل دو  - پس - پیش گانهسه یهاکیاسپا[، 22]

بین ، pre(mt− post(n)t=  1tΔ-(1اول یعنی  ریتأخهستند که  2tΔو  1tΔ زمانی
 ریأختاسپایک پس سیناپسی میانی و اسپایک پیش سیناپسی اول و 

، بین اسپایک پیش سیناپسی دوم post(n)t – pre(m)t= 2tΔزمانی دوم یعنی 
 - پس گانهسه یهاکیاسپا. باشدیمو اسپایک پس سیناپسی میانی 

هستند که  2tΔو  1tΔزمانی  ریتأخپس سیناپسی نیز شامل دو  - پیش
، بین اسپایک پیش post(nt – pre(m)t=  1tΔ-(1زمانی اول یعنی  ریتأخ

عنی زمانی دوم ی ریتأخسیناپسی میانی و اسپایک پس سیناپسی اول و 

pre(m)t – post(n)t=  2tΔ بین اسپایک پس سیناپسی دوم و اسپایک پیش ،
نیز با فرکانس  گانهسههر یک از این الگوهای . باشدیمسیناپسی میانی 

ρ = 1 Hz  شودیمتکرار . 
 یهایریگاندازهاز اطالعات حاصل از  یامجموعهدر این پژوهش، 

استخراج [ 14] مرجع 2شامل ده نقطه، که از جدول  بیولوژیکی واقعی
یم، جهت مقایسه با نتایج مدار پیشنهادی ما مورد استفاده قرار اندشده

 هاکیاسپا. این مجموعه اطالعات شامل تغییرات وزن ناشی از زوج ردیگ
شت )ه گانهسه یهاکیاسپا)دو نقطه از ده نقطه( و تغییرات وزن ناشی از 

 .باشدیمنقطه از ده نقطه( 
که مدار سیناپسی  شودیم، مشاهده هایسازهیشبدر ادامه 

اقعی و یهاشیآزماممریستور پیشنهادی قادر است نتایج  -ترانزیستور 
 شدهزهینرمالرا با دقت قابل قبولی تعقیب کند. خطای میانگین مربعات 

ست که ا و این در حالی رسدیم 334/1به عدد  هایسازهیشبدر این 
، PSTDPالگوی یادگیری  یسازادهیپبرای  شنهادشدهیپاغلب مدارهای 

 کنند و میزان ینیبشیپ یدرستبهرا  هایریگاندازهقادر نیستند نتایج این 
یمنشان  11و  10 یهاشکل[. 17] رسدیم 7به بیش از  هاآنخطای 

[، نتایج 22در مرجع ] منتشرشده یهایریگاندازهکه چگونه  دهند
 .کنندیم دییتأمدار پیشنهادی ما را  یسازهیشبحاصل از 

 دهندیمشان ن 7مدار سیناپسی ترکیبی شکل  یهایسازهیشبنتایج 
 -پیش  گانهسه یهاکیاسپابین  تواندیم یخوببهکه مدار پیشنهادی 

. پس سیناپسی تمایز قائل شود -پیش  -پیش سیناپسی و پس  -پس 
، در حالت شودیمدیده  11که در شکل  گونههماننمونه  عنوانبه

1tΔ  =-  10پس با تاخیرهای زمانی  -پیش  -پس  گانهسه یهاکیاسپا

ms  وms = +10 2tΔ شودیمتقویت  3/0حدود  زانیمبه، وزن سیناپس .
پس  -پیش  یهاکیاسپاکه در مورد  شودیممشاهده  10اما در شکل 

اچیز ن زانیمبهپیش سیناپسی با همان تاخیرهای زمانی، وزن سیناپس  -
. اما دهدینمتقویتی رخ  عماًلگفت  توانیمو  شودیمتقویت  04/0

زوج  بریمبتن، الگوی یادگیری سیناپسی شد پیشتر اشارهکه  گونههمان
 ًاعتیطب، قادر به تمایز بین این دو حالت نیست و PSTDP، هاکیاسپا

تفاوت چشمگیر  توانندینماین الگو نیز  بریمبتنمدارهای پیشنهادی 
 - پیش و پس -پس  -پیش  گانهسه یهاکیاسپاتغییرات وزن ناشی از 

زمانی برابر را برآورده کنند. اما  تاخیرهایپس سیناپسی دارای  -پیش 
و پیشتر نیز اشاره  شودیمدیده  11و  10 یهاشکلکه در  گونههمان

ممریستور پیشنهادی قادر است  -شد، مدار سیناپسی ترانزیستور 
وژیکی بیول یهاشیآزماتمایز قائل شود و نتایج  هاحالتبین این  یخوببه

 نماید. را با دقت قابل قبولی دنبال 

 
مدار پیشنهادی برای حالت  یهایسازهیشب: مقایسه نتایج 10شکل 

ط مربو یهادادهپیش سیناپسی با  -پس  -پیش  گانهسه یهاکیاسپا

 [. 22هیپوفیز ] یهایریگاندازهبه 

 
مدار پیشنهادی برای حالت  یهایسازهیشب: مقایسه نتایج 11شکل 

 مربوط یهادادهپس سیناپسی با  -پیش  -پس  گانهسه یهاکیاسپا

 [. 22هیپوفیز ] یهایریگاندازهبه 

 11و  10 یهاشکل، اعداد و اطالعات موجود در 4و  3 یهاجدول
نیز میانگین خطای  6و  5 یهاجدول. دهندیمدقت بیشتری، نشان را با 
یسازهیشببرگرفته از  PSTDPمدل سنتی  یهایسازهیشبنتایج  بین
مدار [، 14( ]2) رابطه TSTDPمدل ریاضی [، 17اولیه مرجع ] یها

و  [19 ،18] قبلی ما مدارهای مربوط به مقاالت[، 17مرجع ] پیشنهادی
 یهایریگاندازهدر این مقاله را با مقادیر  شدهارائهمدار پیشنهادی 

 5که در جدول  گونههمان. کنندیم[ بیان 22 ،21بیولوژیکی واقعی ]
 -مدار پیشنهادی ترانزیستور  یسازهیشبخطای بین نتایج  شودیمدیده 

 ، حدود[21ناحیه قشر بینایی مغز ] واقعی یهایریگاندازهممریستور و 
ست که اختالف بین نتایج مدل ریاضی ا . این در حالیباشدیم 09/0

TSTDP  توسط فیستر و گرستنر ارائه گردید است،  2006که در سال
جدول  عالوهبه. باشدیم 34/0تا  22/0 بین هایریگاندازه [، با نتایج14]
مدار پیشنهادی و  یسازهیشبخطای بین نتایج که  دهدیمنیز نشان  6

. باشدیم 334/1، حدود [22بیولوژیکی ناحیه هیپوفیز ] یهایریگاندازه
[، با 14] TSTDPست که اختالف بین نتایج مدل ریاضی ا این در حالی

ادعا نمود  توانیم. بنابراین باشدیم 4/3تا  9/2بین  هایریگاندازه نتایج
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که مدار سیناپسی پیشنهادی ما قادر است با دقت قابل قبولی، نتایج 
 کند.   ینیبشیپواقعی را 

پیش  -پس  -پیش  یهاکیاسپا: تغییرات وزن در حالت 3جدول 

ط مربو یهاداده) هاکیاسپاسیناپسی، برای فواصل زمانی متفاوت بین 

 (10به شکل 

  2tΔو  1tΔ یرتأخ
 )میلی ثانیه(

 -5و  5 -10و  10 -5و  15 -15و  5

 یهاداده
 -01/0±04/0 03/0±04/0 01/0±03/0 24/0±06/0 [22] یریگاندازه

 05/0 025/0 -04/0 09/0 [14مدل ریاضی ]
 0107/0 -0016/0 -041/0 0883/0 [18مقاله قبلی ما ]

 0304/0 0436/0 0142/0 0753/0 پیشنهادیمدار 

پس  -پیش  -پس  یهاکیاسپا: تغییرات وزن در حالت 4جدول 

وط مرب یهاداده) هاکیاسپاسیناپسی، برای فواصل زمانی متفاوت بین 

 (11به شکل 

  2tΔو  1tΔ یرتأخ
 )میلی ثانیه(

 5و  -5 10و  -10 15و  -5 5و  -15

 یهاداده

 33/0±04/0 34/0±04/0 22/0±08/0 29/0±05/0 [22] یریگاندازه

 38/0 22/0 1/0 35/0 [14مدل ریاضی ]
 3413/0 1072/0 0578/0 1910/0 [18مقاله قبلی ما ]

 3172/0 3136/0 2919/0 3378/0 مدار پیشنهادی

 یهادادهمختلف و  یهامدلمابین نتایج  NMSE: خطای 5جدول 

 [ بر روی قشر بینایی مغز21مرجع ] یهایریگاندازهحاصل از 

 

مدل 
ریاضی 
PSTDP 

[17] 

مدل 
ریاضی 
TSTDP 

[14] 

مدار 
TSTDP 
مرجع 

[17] 

مقاله 
قبلی ما 

[18] 

مقاله 
قبلی ما 

[19] 

مدار 
 پیشنهادی

 خطا
کمتر از 

19/8 
تا  22/0

34/0 
345/0 

 45/0تا 
006/3 295/0 09/0 

 یهادادهمختلف و  یهامدلمابین نتایج  NMSE: خطای 6جدول 

 [ بر روی ناحیه هیپوفیز22مرجع ] یهایریگاندازهحاصل از 

 

مدل 
ریاضی 
PSTDP 

[17] 

مدل 
ریاضی 
TSTDP 

[14] 

مدار 
TSTDP 
مرجع 

[17] 

مقاله 
قبلی 
ما 

[18] 

مقاله 
قبلی ما 

[19] 

مدار 
 پیشنهادی

 خطا
بیشتر از 

42/7 
تا  9/2

4/3 
تا  87/0

61/3 
52/6 541/1 334/1 

 یریگجهینتبحث و  -7

زمان  از یطوالن اییخچهتار یولوژی،از ب گرفتهالهام مدارهای الکترونیکی
 اخیر یهاسالدر طی ارند و د [35] 1989در سال  دیکارورم یمقاله آقا

 فتهگرالهام هایتراشه این. اندآمده حساببهجذاب  یقاتیموضوع تحق یک
 ،هاهداد یبندکالس گرفته تا تشخیص الگواز  یادیز یمغز، کاربردهااز 

ر، پردازشگرهای بینایی مصنوعی و بسیاری خودکا یکربات هاییستمس
 رایبس یقاتیتحق ینهک زمی امروزه یندارند. بنابرا کاربردهای دیگر

یکونی سیل یهاتراشهساخت  ینو برا هایی، استفاده از تکنولوژدبخشینو
 نیرا بر اساس قوان هایناپسس ییمدارات، وزن و کارا یناست. ا مشابه مغز
سازی بر پیاده یقبل یاغلب کارها. دهندمی ییرتغ یناپسیس یادگیری

STDP اندتمرکز کرده یکیزوج اسپا. 
ک ی سازیو پیاده یشینپ یقاتگسترش تحق پژوهش، برای ینا در

)یا  ریانبا ج شدهکنترلیستور ممر -مدار ترکیبی ترانزیستور الیه نازک 
شده  اسپایکی، تالشگانه سه STDPسازی پیاده یبرا بار الکتریکی(

 یکبا  تواندیم TSTDP یادگیریکه قانون داده شده است . نشان است
 و )یا بار الکتریکی( با جریان شدهکنترل یستورهایمدار شامل ممر

 نیهمبهو  شودسازی پیاده ترانزیستورهای الیه نازک نانوکریستالی
گردیده ارائه  اسپایکیگانه سه STDPسازی پیاده یمدار برا یکمنظور 

 .است
ک ی سازیو پیاده یشینپ یقاتگسترش تحق پژوهش، برای ینا در

)یا  ریانبا ج شدهکنترل یستورممر - مدار ترکیبی ترانزیستور الیه نازک
شده  ، تالشاسپایکیگانه سه STDPسازی پیاده یبرا بار الکتریکی(

 یکبا  تواندیم TSTDP یادگیریکه قانون داده شده است . نشان است
 و )یا بار الکتریکی( با جریان شدهکنترل یستورهایمدار شامل ممر

 نیهمبهو  شودسازی پیاده ترانزیستورهای الیه نازک نانوکریستالی
گردیده ارائه  اسپایکیگانه سه STDPسازی پیاده یمدار برا یکمنظور 

 .است
 یشگاهیآزما هایپروتکلبرخی در مقابل  یشنهادیمدار پ عملکرد

 یریاثر تغ تواندیمیشنهادی . نشان داده شد که طرح پیدگرد یبررس
 یورا بر ر گانهسه یهاکیاسپا طورنیهمو  هافرکانس تکرار زوج اسپایک

 اندتویم یناپسس ینا ین. بنابراهدنشان دیناپسی وزن س ییراتتغ
یستمقابل قبول در س پذیریباال و انعطاف ییبا کارا یناپسس یک عنوانبه
  .یردمورد استفاده قرار گ یندهآ یکنورومورف یها

 پیوست )الف(

ادعا نمود که پس از  توانیمنشان داده شد،  3که در بخش  گونههمان
، تغییرات ولتاژ آستانه یزیربرنامهسورس  -لحظه اعمال ولتاژ گیت 

نمایی با  صورتبه(، 3مطابق با رابطه ) دارحافظهترانزیستور الیه نازک 
از سویی برای یک ترانزیستور الیه نازک، مشخصه . ابدییمزمان کاهش 

سورس در ناحیه اشباع مانند یک  -حسب ولتاژ گیت  جریان درین بر
  ابراین:نبو  [27] باشدیمماسفت معمولی 

(21) ID = k  vGS - vth 
2 

برای  یارابطه توانیم(، 21از رابطه ) یریگمشتقبا  بنابراین
  :[19] آورد دستبهزیر  صورتبهترارسانایی این افزاره 

(22) g
mTFT

 t =a1 - a2 ex p (
-t

τ
)+ a3 exp (

-t

τ 2⁄
) 

 زیر هستند: صورتبه 3aو  2aو  1aکه در آن، ضرایب 
(32-1)  a1=2k (vGS-vth0

) 
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(23-2)  a2=2k [(vGS-vth0
) f' vGS +f  vGS ] 

(23-3)  a3=2k a2 f  vGS  f
' vGS  

 توانیم ،τو  k ،GSv ،a ،th0vمانند  ا تغییر پارامترهای مختلفب حال
مشاهده نمود که ترارسانایی ترانزیستور الیه نازک دارای الیه نانوذّرات 

 12این مساله در شکل  .کندیمنمایی با زمان تغییر  صورتبهدر گیت، 
 اّدعا کرد که: توانیمبنابراین . گرددیممشاهده 

(24) g
mTFT

 t ≅ A + B exp (
-t

τ'
) 

 
مربوط به  τ’و  A ،Bضرایب  آوردندستبهبرای  گوناگونی یهاراه
مقدار تابع رابطه  نظرگرفتنبا در  توانیم مثاًلوجود دارد، ( 24رابطه )

نمونه  عنوانبهرا استخراج کرد. ضرایب این سه زمان متفاوت،  ( در22)
 توانیم، (22رابطه )در  2t = tو  1t = tو  t = 0سه زمان  نظرگرفتنبا در 

 نوشت:
(25-1)  α=g

mTFT
 0 =a1-a2+a3 

(25-2)  β = g
mTFT

 t1  = a1 - a2 ex p (
-t1

τ
) +a3 exp (

-t1

τ 2⁄
) 

(25-3)  γ = g
mTFT

 t2  = a1 - a2 ex p (
-t2

τ
) + a3 exp (

-t2

τ 2⁄
) 

 :خواهد آمد دستبهبا حل سه معادله در نهایت  که

(26-1)  B=
α2 - 2αβ + β

2

α - 2β + γ
 

(26-2)  A= α - B 

(26-3)  τ'=
t1

ln (
B

β - α + B
)
 

، (24( و )22) روابطمربوط به  یهایمنحندر صورت رسم همزمان 
نمودارهای مربوط به این که  شودیممالحظه پارامترهای مختلف،  یازابه

، ب، ج الف - 12 یهاشکلاین مساله در  هستند.دو رابطه بسیار شبیه 
یمدیده  ه - 12که در شکل  گونههمان عالوهبه مشهود است. کاماًلو د 
بنابراین،  .کندینمدرصد تجاوز  3، خطای بین این دو رابطه هرگز از شود

بر اساس  توانیمرا  دارحافظهمشخصه ترارسانایی ترانزیستور الیه نازک 
 نمایی در نظر گرفت. صورتبه( 24رابطه )
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1 Triplet-based Spike Timing Dependent Plasticity (TSTDP) 
2 Spike Timing Dependent Plasticity (STDP) 
3 Pair-based Spike Timing Dependent Plasticity (PSTDP) 
4 Current / charge controlled memristor 
5 Nano-crystalline thin film transistor (nc-TFT) 
6 Spikes 
7 Neuron 

8 Synaptic weight 
9 Synapse 
10 Synaptic Plasticity 
11 Ambipolar nc- TFT 
12 Memory nc-TFT 
13 Root Mean Square Error (RMSE) 
14 Linear ion drift model 
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