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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono symulacje komputerowe przekazu podprogowego sygnału si-
nusoidalnego o częstotliwości 20 Hz przez równoległy układ ośmiu neuronów. Przyjęto model 
FitzHugh-Nagumo neuronu. Pokazano, że neurony generują impulsy przy odpowiednio wysokim 
natężeniu zewnętrznego szumu białego. Wyznaczono histogram cyklu, średnią liczbę impulsów na 
cykl i korelacje pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym dla różnych natężeń szumu.  

Abstract 

Computer simulations of subthreshold sinusoidal signal transfer having frequency 20 Hz by 
parallel system of 8 neurons is presented. The FitzHugh-Nagumo neuron model is assumed. It was 
shown that neurons generate spikes for sufficiently high external white noise intensity. The cycle 
histogram, the average number of spikes per cycle and correlations between input and output 
signals for different noise intensities are determined. 

Wstęp 

Przekaz sygnałów przez neurony jest intensywnie badany zarówno ekspery-
mentalnie, jak i teoretycznie ze względu na rozległe zastosowania. W badaniach 
teoretycznych dominuje metoda symulacji komputerowych opartych o różne 
modele matematyczne neuronu1. Najczęściej stosowanym modelem neuronu jest 

 
1 B. Lindner i inni, Effects of noise in excitable systems , „Physics Reports”, 2004, 392, s. 321. 
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model FitzHugh-Nagumo opisany dwoma zmiennymi stanu: wolną i szybką. 
Model ten wykazuje wiele cech zachowania rzeczywistego neuronu w organi-
zmach żywych. Neuron stymulowany wystarczająco dużym sygnałem generuje 
impulsy, co poprawnie przedstawia zmienna szybka modelu FitzHugh-Nagumo. 
Sygnały zbyt słabe nie wywołują generacji impulsu i nazywane są sygnałami pod-
progowymi. Model FitzHugh-Nagumo neuronu jest wykorzystany w tej pracy do 
badania przekazu podprogowych sygnałów sinusoidalnych. Generacja serii impul-
sów przez neuron stymulowany sygnałem sinusoidalnym jest procesem często ob-
serwowanym w biologicznych organizmach żywych, np. w procesie odbioru sygna-
łów dźwiękowych2. W procesach tych sygnał sinusoidalny jest odbierany jednocze-
śnie przez równoległy układ od kilku do kilkudziesięciu neuronów tworzących je-
den nerw. 

W ostatnich latach zwrócono uwagę na pozytywną rolę szumu w wykryciu 
i przekazie bardzo słabych sygnałów w organizmach żywych3. Odkryto zjawisko 
rezonansu stochastycznego polegające na efektywnym przekazie sygnałów pod-
progowych przy pewnym niezerowym poziomie szumu4.  

W symulacjach wykonanych w tej pracy przyjęto, że ten sam sygnał sinuso-
idalny jest odbierany i przekazywany równolegle przez osiem neuronów. Zało-
żono, że sygnał wejściowy dla każdego neuronu w układzie jest sumą identycz-
nego podprogowego sygnału sinusoidalnego i niezależnego sygnału szumu bia-
łego. Układ neuronów generuje impulsy od pewnego poziomu szumu zależnego 
od amplitudy sygnału sinusoidalnego. Symulacje generacji impulsów w modelu 
FitzHugh-Nagumo jednego neuronu stymulowane podprogowym sygnałem sinu-
soidalnym i sygnałem szumu białego zostały opisane i przedstawione przez auto-
ra w poprzednich pracach5.  

 
2 A. Longtin, Stochastic resonance in neuron models, „Journal of Statistical Physics”, 1993, 

70, s. 309. 
3 S. Bahar i I.F. Moss, Stochastic resonance and synchronization in the crayfish caudal pho-

toreceptor, „Mathematical Biosciences”, 2004, 188, s. 81; J.K. Douglass, L. Wilkens, E. Pan-
tazelou i I.F. Moss, Noise enhancement of information transfer in crayfish mechanoreceptors by 
SR Nature, 1993, 365, s. 337; B.J. Gluckman i inni, Stochastic resonance in a neuronal network 
from mammalian brain, „Physical Review Letters”, 1996, 77, s. 4098; A. Longtin, A. Bulsara i I.F. 
Moss, Time-interval sequences in Bistable Systems and the noise-induced transmission of information 
by sensory neurons, „Physical Review Letters”, 1991, 67, s. 656; I.F. Moss, L.M. Ward i W.G. Sannita, 
Stochastic resonance and sensory information processing: a tutorial and review of application, „Clini-
cal Neurophysiology”, 2004, 115, s. 267; M. Riani i E. Simonotto, Stochastic resonance in the percep-
tual interpretation of ambiguous figures , „Physical Review Letters”, 1994, 72, s. 3120. 

4 A. Bulsara i L. Gammaitoni, Tuning in to noise, Physics Today, 1996, 49, s. 39; L. Gam-
maitoni i inni, Resonance, „Review of Modern Physics”, 1998, 70, s. 223; W. Garver i I.F. Moss, 
Detecting signals with noise, „Scientific American”, 1995 August, s. 84. 

5 W. Korneta, Dynamika modelu FitzHugh-Nagumo neuronu stymulowanego sygnałem pe-
riodycznym w materiałach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej TECHNIKA – 
INFORMATYKA – EDUKACJA, 19–20 września 2006 r., Iwonicz-Zdrój, s. 201; W. Korneta, 
Wyznaczanie w Excelu histogramu cyklu w modelu Fitzhugh-Nagumo neuronu w materiałach 
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W pracach tych amplituda sygnału sinusoidalnego była przyjęta tuż poniżej 
progu generacji impulsów przez neuron. Pokazano, że próg ten zależy od często-
tliwości sygnału sinusoidalnego. Wyznaczono rozkłady prawdopodobieństwa 
odstępów czasu pomiędzy impulsami na wyjściu neuronu i histogramy cyklu. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zależności efektywności 
przekazu informacji o parametrach sygnału sinusoidalnego przez wybrany rów-
noległy układ ośmiu neuronów od natężenia szumu. Efektywność została określona 
poprzez współczynnik korelacji pomiędzy wejściowym sygnałem sinusoidalnym 
i serią wygenerowanych impulsów wyjściowych oraz histogramem cyklu. 

W rozdziale 1 opisano sposób wykonania symulacji oraz podano przyjęte pa-
rametry symulacji i modelu FitzHugh-Nagumo neuronu. W rozdziale 2 pokazano 
pozytywną rolę szumu w przekazie słabego sygnału sinusoidalnego o amplitu-
dzie dużo poniżej progu generacji impulsów przez równoległy układ ośmiu neu-
ronów. W rozdziale 3 wyznaczono histogramy cyklu dla różnych natężeń szumu. 
W rozdziale 4 przedstawiono charakterystykę sygnału wejściowego stosując 
ruchomą średnią. W rozdziale 5 wyznaczono zależność korelacji wejście-wyjście 
od natężenia szumu. Wnioski zostały zebrane w podsumowaniu. 

1. Symulacje przekazu sygnału przez równoległy układ neuronów 
FitzHugh-Nagumo  

Model FitzHugh-Nagumo neuronu stymulowany zewnętrznym sygnałem 
( )tϑ jest opisany dwoma równaniami różniczkowymi: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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gdzie szybka zmienna stanu ( )tx  opisuje generowane przez neuron impulsy, 
( )ty  jest wolną zmienną stanu, a ε, γ i r to parametry modelu. Symulacje nume-

ryczne zachowania dynamicznego neuronu wykonano zamieniając układ równań 
(1) na układ następujących dwóch równań różnicowych: 
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konferencji Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania 2–3 września 2008, Veľká 
Lomnica, Słowacja, s. 97. 
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gdzie Δt jest krokiem czasowym. W wykonanych w tej pracy symulacjach 

komputerowych przyjęto parametry modelu 
90
0037.0

=ε , 
90
1

=γ i r = 0.2466, 

oraz krok czasowy 
8000

1
=Δt .  

Załóżmy, że neuron jest stymulowany jedynie sygnałem szumu białego, który 
ma postać ( ) ( )tt σξϑ = . ( )tξ  jest zmienną losową o średniej ( ) 0=tξ  i funkcji 

autokorelacji ( ) ( ) ( )'' tttt −= δξξ  , gdzie ...  oznacza średnią po czasie t . 
Intensywność szumu opisuje parametr σ, który jest odchyleniem standardowym 
sygnału szumu. Dla szumu o natężeniu σ  < 0.02 neuron nie generuje impulsów. 
Na rysunku 1 pokazano przykładową zależność od czasu zmiennej stanu x(t) 
jednego neuronu i impulsy generowane przez osiem neuronów połączonych 
równolegle w ciągu jednej sekundy dla natężenia szumu 
σ = 0.027. W symulacjach wykonywanych w tej pracy przyjęto dla każdego 
neuronu w układzie jednakowe natężenie szumu białego i inną jego zależność od 
czasu. Symulacje przeprowadzono podstawiając w układzie równań (2)  

11 ++ = ii σϑϑ  , gdzie 1+iϑ , jest liczbą losową generowaną z rozkładu Gaussa o war-
tości średniej zero i odchyleniu standardowym jeden. Liczby 1+iϑ  otrzymano 
z relacji  )2cos()ln(3 11 ++− iip πϑ , gdzie 1+ip  i 1+iϑ  to liczby losowe generowane 
przypadkowo w przedziale [0, 1]. Na rysunku 1 dodano sygnał sinusoidalny 
o częstotliwości 20 Hz, w celu pokazania, że impulsy są generowane przez równo-
legły układ neuronów sporadycznie i przypadkowo. Zwiększając natężenie szumu 
ilość generowanych impulsów rośnie.  

 

 
Rys. 1. Zmienna stanu x(t) jednego neuronu i impulsy wygenerowane równolegle przez osiem 

neuronów stymulowanych sygnałem szumu białego o natężeniu σ  = 0.027. Sygnał sinuso-
idalny jest dodany na wykresie tylko w celu ilustracji 
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2. Przekaz podprogowego sygnału z użyciem szumu 

 
 

 

 
Rys. 2. Zmienna stanu x(t) jednego neuronu, impulsy wygenerowane przez osiem neuronów, 
sygnał wejściowy (przesunięty w dół i powiększony cztery razy) oraz sam sygnał sinusoidalny 
(powiększony sześć razy) dla natężenia szumu 0.0155, 0.025 i 0.033 (wykresy od góry do dołu) 
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W badaniach eksperymentalnych dotyczących przekazu informacji przez neuro-
ny w organizmach żywych wyseparowane nerwy składające się z neuronów połą-
czonych równolegle stymulowane są sygnałem sinusoidalnym. W celu przeprowa-
dzenia symulacji komputerowych odpowiadających takim badaniom w dalszej czę-
ści pracy założono, że układ ośmiu równolegle połączonych neuronów jest stymu-
lowany wejściowym sygnałem będącym sumą sygnału sinusoidalnego i sygnału 
szumu białego. Odpowiada to następującemu podstawieniu w układzie równań (1): 

( ) )()2sin( tftAt σξπϑ +=       (3) 

gdzie A jest amplitudą, a f częstotliwością sygnału sinusoidalnego. Do badań 
przyjęto sygnał o częstotliwości f = 20 Hz. Przy braku sygnału szumu sam sy-
gnał sinusoidalny nie wywołuje generacji impulsów przez neuron dla amplitud  
A ≤ 0.041. Aby zbadać możliwość przekazu sygnałów podprogowych przez 
neurony w obecności szumu założono, że amplituda wejściowego sygnału sinu-
soidalnego dla wszystkich neuronów w układzie jest A = 0.011, tzn. jest około 
4 razy mniejsza od minimalnej amplitudy stymulującej neurony do generacji 
impulsów. Dodając do wybranego sygnału sinusoidalnego sygnał szumu neuro-
ny zaczynają generować impulsy dla σ > 0.014. Dla małych natężeń szumu neu-
rony generują impulsy sporadycznie, ale zgodnie z fazą sygnału sinusoidalnego. 
Widać to wyraźnie porównując rysunek 2 z rysunkiem 1. Na rysunku 2 pokaza-
no sygnał sinusoidalny, sygnał wejściowy będący sumą sygnału sinusoidalnego 
i sygnału szumu, przykładową zależność od czasu zmiennej stanu x(t) jednego 
neuronu i impulsy generowane przez osiem neuronów połączonych równolegle 
w ciągu jednej sekundy dla różnych natężeń szumu.  

 
Rys. 3. Zależność średniej liczby impulsów przypadających na jeden neuron układu i jeden 

cykl sygnału sinusoidalnego od natężenia szumu σ  
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Na rysunku 2 widać, że dla natężenia szumu σ > 0.0155 odstępy czasu po-
między impulsami są rzędu jednego, dwóch lub trzech okresów sygnału sinuso-
idalnego. Dla większych natężeń szumu impulsy generowane przez równoległy 
układ neuronów tworzą grupy położone wokół określonej fazy sygnału sinuso-
idalnego dla każdego okresu tego sygnału. Zależność średniej liczby impulsów 
przypadających na jeden neuron układu i jeden cykl sygnału sinusoidalnego 
przedstawia rysunek 3. Zależność ta jest liniowa dla natężeń szumu σ < 0.06 
i dąży do nasycenia dla większych natężeń szumu. 

3. Histogram cyklu 

Histogram cyklu jest zależnością często wyznaczaną w badaniach eksperymen-
talnych neuronów stymulowanych sygnałem sinusoidalnym. Przedstawia on zależ-
ność funkcji gęstości prawdopodobieństwa generacji impulsu od fazy sygnału sinu-
soidalnego. Histogramy cyklu otrzymane dla badanego układu neuronów i sygnału 
wejściowego pokazano na rysunku 4. Wyznaczono je określając fazy sygnału sinu-
soidalnego 1000 wygenerowanych impulsów. Charakterystyki liczbowe otrzyma-
nych zbiorów faz 

π2
Φ  dla trzech wybranych natężeń szumu podaje tabela 1. 

 
Rys. 4. Zależność gęstości prawdopodobieństwa generacji impulsu przez neuron od fazy 

Φ wejściowego sygnału sinusoidalnego (pokazanego dla ilustracji) dla trzech natężeń szumu 
podanych na wykresie 
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Tabela 1. Charakterystyki liczbowe rozkładu faz 
π2
Φ  sygnału sinusoidalnego wygenerowanych 

impulsów 

Natężenie 
szumu Średnia Odchylenie 

standardowe Skośność Kurtoza 

0.0155 0.833 0.06 -0.04 -0.13 

0.025 0.806 0.1 0.16 -0.11 

0.033 0.785 0.13 -0.17 0.74 

Dla natężenia szumu σ = 0.0155 impulsy są generowane w bardzo wąskim 
zakresie faz wokół średniej fazy, a wartości skośności i kurtozy wskazują, że 
rozkład gęstości prawdopodobieństwa jest bliski rozkładowi Gaussa. Korelacja 
impulsu z fazą sygnału sinusoidalnego jest tu bardzo duża, jednakże, jak poka-
zuje rysunek 2, impulsy są generowane sporadycznie i wiele cykli sygnału 
sinusoidalnego jest opuszczanych. Dla większych natężeń szumu zakres funk-
cji gęstości prawdopodobieństwa rośnie i dla natężeń σ = 0.025 i σ = 0.033 
staje się on porównywalny z połową okresu sygnału sinusoidalnego. Jednocze-
śnie średnia faza dąży do fazy 

π2
Φ = 0.75, co odpowiada minimum sygnału sinu-

soidalnego.  

4. Charakterystyka sygnału wejściowego metodą ruchomej średniej 

Sygnał wejściowy każdego neuronu jest sumą sygnału sinusoidalnego o am-
plitudzie podprogowej A = 0.011 i częstotliwości f = 20 Hz  oraz sygnału szumu 
białego. Przykłady sygnału wejściowego dla natężenia szumu σ = 0.015 nieco 
większego od minimalnego natężenia szumu potrzebnego do generacji impulsów 
przez neuron i dla bardzo dużego natężenia szumu σ = 0.009 są przedstawione 
na rysunku 5. Przy rosnącym natężeniu szumu sygnał sinusoidalny staje się co-
raz mniej wyraźny. Można jednakże wydzielić go z sygnału wejściowego stosu-
jąc metodę ruchomej średniej. Metoda ruchomej średniej zastosowana w tej pra-
cy zastępuje wartość sygnału wejściowego w chwili t przez jego wartość średnią 
obliczoną w przedziale czasu [t – 0.0125, t + 0.0125]. Wybrana szerokość prze-
działu czasu 0.025 odpowiada połowie okresu sygnału sinusoidalnego i jest bli-
ska zakresowi histogramu cyklu dla optymalnego natężenia szumu. Sygnał śred-
niej ruchomej jest pokazany na rysunku 5 wraz z sygnałem sinusoidalnym dla 
porównania. 
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Rys. 5. Wejściowy sygnał sinusoidalny z szumem i jego średnia ruchoma w zakresie ± 0.0125 
sekundy oraz sam sygnał sinusoidalny dla natężenia szumu 0.015 (górny wykres) i 0.09 (dol-

ny wykres). Sygnał sinusoidalny i średnia ruchoma zostały przesunięte w dół 
 
Tak wybrana średnia ruchoma praktycznie wycina z sygnału wejściowego 

składowe transformaty Fouriera o częstotliwościach większych od 30 Hz. Ilustruje 
to rysunek 6 przedstawiający widma amplitudowe transformaty Fouriera sygnału 
wejściowego, sygnału sinusoidalnego i ruchomej średniej dla optymalnego  
natężenia szumu σ = 0.035. Rysunek 7 przedstawia te same widma amplitudowe 
dla bardzo dużego natężenia szumu σ = 0.09. Widmo amplitudowe sygnału wej-
ściowego pokazane na tym rysunku w pełnym zakresie częstotliwości do 4000 Hz 
uwidacznia trudności w wydzieleniu z niego wejściowego sygnału sinusoidalne-
go. Widmo to charakteryzuje się bowiem kilkoma dużymi pikami. Zakres często-
tliwości transformaty Fouriera [0.4000] Hz wynika z kroku czasowego 

8000
1

=Δt  przyjętego w symulacjach komputerowych. 
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Rys. 6. Widma amplitudowe wejściowego sygnału sinusoidalnego z szumem i jego średniej 
ruchomej w zakresie ± 0.0125 sekundy oraz samego sygnału sinusoidalnego. Natężenie szu-

mu jest 0.035 

 

 
Rys. 7. Widma amplitudowe wejściowego sygnału sinusoidalnego z szumem i jego średniej 
ruchomej w zakresie ± 0.0125 sekundy oraz samego sygnału sinusoidalnego. Natężenie szu-

mu jest 0.09 
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5. Korelacja wejście-wyjście 

Neuron zamienia stymulujący go sygnał wejściowy w serię impulsów. In-
formacja o parametrach sygnału wejściowego zakodowana jest w liczbie gene-
rowanych impulsów na sekundę, odstępach czasu pomiędzy impulsami i momen-
tach czasu ich generacji.  

 

 

 

 
Rys.  8. Impulsy generowane przez osiem neuronów i ich średnia ruchoma w zakresie ± 
0.0125 sekundy oraz wejściowy sygnał sinusoidalny. Natężenie szumu jest 0.015, 0.035 i 0.09 

(wykresy od góry do dołu). Sygnał sinusoidalny i średnia ruchoma zostały powiększone 10 razy 
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Serie impulsów wygenerowane przez równoległy układ ośmiu neuronów 
badany w tej pracy stymulowanych sygnałem sinusoidalnym i sygnału szumu 
białego dla trzech natężeń tego szumu przedstawia rysunek 8. Widoczna jest 
korelacja pomiędzy momentami czasu generacji impulsów i fazą sygnału sinuso-
idalnego, co opisano histogramem cyklu w rozdziale 3. Na rysunkach 9 i 10 po-
kazano widma amplitudowe transformaty Fouriera wygenerowanych impulsów 
zamieszczonych na rysunku 8. Dla małego natężenia szumu σ = 0.0015 zarówno 
sygnał wyjściowy, jak i jego transformata Fouriera nie dają informacji o wej-
ściowym sygnale sinusoidalnym. Widmo amplitudowe ma pik dla częstotliwości 
20 Hz wejściowego sygnału sinusoidalnego porównywalny z innymi pikami 
widma. W tym przypadku jedynie histogram cyklu jest najlepszą charakterystyką 
wejściowego sygnału sinusoidalnego. 

 

 

 
Rys. 9. Widma amplitudowe impulsów generowanych przez osiem neuronów i ich średniej 

ruchomej w zakresie ± 0.0125 sekundy oraz samego sygnału sinusoidalnego. Natężenie szumu 
jest 0.015 (górny wykres) i 0.035 (dolny wykres) 
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Dla bardzo dużego natężenia szumu σ = 0.09 transformata Fouriera i histo-
gram cyklu źle opisują sinusoidalny sygnał wejściowy. Rysunek 8 pokazuje, że 
impulsy są generowane w całym zakresie faz wejściowego sygnału sinusoidal-
nego. Widmo amplitudowe transformaty Fouriera wygenerowanych impulsów 
pokazane na rysunku 9 w całym zakresie częstotliwości ma wiele pików, także 
większych od piku dla częstotliwości 20 Hz wejściowego sygnału sinusoidalne-
go. Najlepszą informację o wejściowym sygnale sinusoidalnym można uzyskać 
z transformaty Fouriera i histogramu cyklu dla pośrednich wartości natężeń szu-
mu. Dla natężenia szumu σ = 0.035 widmo amplitudowe transformaty Fouriera 
ma dominujący pik dla częstotliwości 20 Hz wejściowego sygnału sinusoidalne-
go, a impulsy są generowane tylko w momentach czasu rozłożonych wokół war-
tości średniej w przedziale równym połowie okresu wejściowego sygnału sinuso-
idalnego.  

 

 
Rys. 10. Widma amplitudowe impulsów generowanych przez osiem neuronów i ich średniej 

ruchomej w zakresie ± 0.0125 sekundy oraz samego sygnału sinusoidalnego. Natężenie szumu 
jest 0.09 
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Informację o wejściowym sygnale sinusoidalnym można również uzyskać 
z sygnału wyjściowego stosując metodę średniej ruchomej do wygenerowanych 
impulsów, tak jak to zrobiono w rozdziale 5 do sygnału wejściowego. Średnia 
ruchoma została wyznaczona w przedziale czasu [t – 0.0125, t + 0.0125] zakła-
dając, że każdy impuls ma wysokość 1. 

Zależność otrzymanej średniej ruchomej od czasu dodano na rysunku 8. 
Widać ujemną korelację tej średniej ruchomej z wejściowym sygnałem sinu-
soidalnym dodanym także na tym rysunku. Zależność modułu współczynnika 
korelacji pomiędzy wejściowym sygnałem sinusoidalnym i średnią ruchomą 
wyznaczoną z sygnału wyjściowego od natężenia szumu przedstawia rysunek 
11. Moduł ten jest maksymalny dla natężenia szumu białego wokół wartości 
σ = 0.035,  gdzie osiąga wartość 0.9. Korelacja pomiędzy średnią ruchomą 
wyznaczoną z sygnału wyjściowego i wejściowym sygnałem sinusoidalnym jest 
wtedy bardzo silna. Widać to także wyznaczając współczynnik korelacji pomiędzy 
widmami amplitudowymi transformaty Fouriera tych sygnałów. Współczynnik ten 
jest dodatni, a jego zależność od natężenia szumu pokazuje rysunek 11. Obie zależ-
ności na tym rysunku są podobne, ale współczynnik korelacji wyznaczony 
z transformat Fouriera przyjmuje nieco większe wartości. 

 

 
Rys. 11. Zależność modułu współczynnika korelacji pomiędzy wejściowym sygnałem  

sinusoidalnym i średnią ruchomą w zakresie ± 0.0125 sekundy impulsów generowanych 
przez osiem neuronów (kółka) i ich widmami amplitudowymi (trójkąty) 

 
Średnią ruchomą dla sygnału wyjściowego może wykonywać w praktyce 

neuron zbierający impulsy w pewnym przedziale czasu wygenerowane przez 
kilka neuronów połączonych równolegle. Takie rozwiązanie jest obserwowane  
w organizmach żywych. Zależności przedstawione na rysunku 11 wskazują, że 
istnieje niezerowy poziom szumu dla którego przekaz informacji o wybranym 
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wejściowym sygnale sinusoidalnym przez równoległy układ ośmiu neuronów 
FitzHugh-Nagumo jest optymalny. 

Podsumowanie 

W publikacji przedstawiono symulacje numeryczne przekazu sygnału sinu-
soidalnego o podprogowej amplitudzie i częstotliwości 20 Hz przez równoległy 
układ ośmiu neuronów FitzHugh-Nagumo w obecności szumu białego. Wyzna-
czono zależność średniej ilości impulsów generowanych na cykl sygnału sinuso-
idalnego przez jeden neuron układu od natężenia szumu. Zależność ta jest linio-
wa dla mniejszych natężeń szumu i dąży do nasycenia dla dużych natężeń szu-
mu. Otrzymano histogram cyklu wyrażający zależność momentów czasu genera-
cji impulsów przez układ od fazy wejściowego sygnału sinusoidalnego. Pokaza-
no, że dla małych natężeń szumu impulsy są generowane w małym zakresie faz 
sinusoidalnego sygnału wejściowego i zakres ten rośnie wraz ze wzrostem inten-
sywności szumu. Sygnał wejściowy i wyjściowy scharakteryzowano wyznacza-
jąc ich widma amplitudowe transformaty Fouriera i średnią ruchomą uśredniają-
cą sygnał w przedziale czasu równym połowie okresu wejściowego sygnału si-
nusoidalnego. Pozwoliło to wyznaczyć zależności współczynników korelacji 
pomiędzy wejściowym sygnałem sinusoidalnym i średnią ruchomą dla sygnału 
wyjściowego oraz ich widmami amplitudowymi od natężenia szumu. Zależności 
te obrazują zjawisko rezonansu stochastycznego pokazując, że istnieje niezerowy 
poziom szumu dla którego przekaz informacji o sygnale wejściowym przez neu-
ron jest optymalny. 

Podano także użyte parametry modelu FitzHugh-Nagumo neuronu, równa-
nia opisujące ten model i szczegółowo opisano sposób przeprowadzenia symula-
cji komputerowych. Pozwala to powtórzyć te symulacje na zajęciach dydaktycz-
nych ze studentami kierunków technicznych. Do wykonania symulacji można 
użyć arkusza kalkulacyjnego Excel lub przygotować własny program nume-
ryczny. Opracowanie otrzymanych danych można wykonać w Excelu. Do wy-
konania histogramu cyklu należy użyć procedury „Dane+Analiza danych 
+Histogram”, do wykonania transformat Fouriera procedury „Dane+Analiza 
danych +Analiza Fouriera”, a do wykonania widma amplitudowego funkcji 
„imabs()”. W tej pracy wszystkie transformaty Fouriera wykonywano dla 
4096 danych. Do opracowania statystycznego danych otrzymanych w prze-
prowadzonych symulacjach numerycznych wykorzystano funkcje Excela 
z kategorii „Statystyczne”. Wyniki opracowania można wykorzystać do pre-
zentacji pozytywnej roli szumu w przekazie informacji, tzn. zjawiska rezonan-
su stochastycznego.  
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