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Abstract
Nowadays, implantable electrical neural stimulation is extensively used to treat or alleviate certain
brain-related health conditions, such as in deep brain stimulation (DBS) or in vagus nerve stimulation
(VNS). In this paper, we present a digital controller block, designed for a neuroelectrical stimulator
chip dedicated for a brain implant.The presented design is very power and area-efficient and provides
a great flexibibity in programming the specifications of the stimulation pulses. The duration of each
stimulation pulse can programmed to be from 4 µs to 4 ms, and the amplitude of each pulse could be
from 4 µA to 1 mA. The stimulation pulses could be either monophasic or biphasic, In addition, in
biphasic stimulation, the priority of the cathodic pulse over the anodic pulse, or vice versa, could be
pragrammed. The interphase delay between the anodic and cathodic phases could be programmed to
be between 4 µs and 512 µs. The controller controls 16 stimulation sites, four of which can be
stimulated simoultaneualy. The 16 stimulation sites are divided into four groups, each of which is
stimulated by a current-controlled stimulation circuit. Each stimulation circuit is controlled by a local
digital controller (LDC), which receives its data from a global digital controller (GDC). The designed
controller blocks have been implemented and tested on a Spartan-6 field-programmable gate array
(FPGA) board, before being implemented as an application-specific integrated circuit (ASIC) layout.
The ASIC circuit has been designed using 0.18-µm CMOS technology. Based on the layout, each LDC
occupies an area of 19,160 µm2 and consumes 12 µW of power from a 1.8V supply. On the other hand,
the GDC takes up an area of 4,246 µm2 and consumes 8.2 µW of power. We have also created a
graphical user interface (GUI) to be able to program the stinulation chip.
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چکیده
در این مقاله ،طراحی و شبیهسازی یک کنترل کنندهی دیجیتال برای استفاده در یک سیستم تحریک الکتریکی قابل کاشت در مغز
ارائه شده است .کنترل کنندهی دیجیتال ارائه شده در این مقاله ،دارای قابلیت تولید پالسهای تحریک مربعی با امکان برنامهریزی
مقادیر عرض پالس ،دامنهی پالس ،تک فازی یا دو فازی بودن و تقدم فاز کاتدی بر آندی یا برعکس (در صورت دو فازی بودن آن)
میباشد .همچنین ،در این سیستم امکان کنترل  43سایت تحریک و تحریک  1تا از آنها به طور همزمان فراهم شده است .عرض
پالسهای تحریک ،بین  1میکروثانیه تا  1میلیثانیه و فاصلهی میان دو فاز ،بین  1تا  141میکروثانیه قابل برنامهریزی است .همچنین،
دامنهی پالسها میتواند مقادیری بین  1میکروآمپر تا  4میلیآمپر را اختیار کند .کنترل هر  1سایت از  43سایت موجود ،توسط یک
واحد تحریک کنندهی محلی ( )LDCصورت میگیرد که دادههای خود را از واحد کنترل کنندهی سراسری ( )GDCدریافت مینماید.
صحت عملکرد کدهای  VHDLمدار طراحی شده ،ابتدا روی یک برد  FPGAبررسی و سپس تراشهی  ASICآن با تکنولوژی CMOS
 0/48میکرومتر جانمایی گشته است .ابعاد هر یک از بخشهای تحریک کنندهی محلی در تراشهی طراحی شده برابر با 48/430
میکرومترمربع و ابعاد بخش تحریک کنندهی سراسری برابر با  1/113میکرومترمربع میباشد .همچنین توان مصرفی بخشهای کنترل
کنندههای محلی و سراسری به ترتیب برابر  41و  8/1میکرووات میباشد .به منظور سهولت در ارسال پارامترهای سیگنالهای تحریک
توسط کاربر ،یک واسط گرافیکی در محیط نرمافزار  MATLABطراحی شده است ،که با ارسال متناوب دستور تولید پالس توسط آن،
میتوان فرکانس پالسها و یا تعداد و فاصلهی آنها را در یک قطار پالس تحریکی برنامهریزی کرد.
کلیدواژهها :تحریک کنندهی الکتریکی عصبی ،کنترل کنندهی دیجیتال ،مدار مجتمع با کاربرد خاص ،مدار مجتمع دیجیتال برنامهپذیر ،واسط
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 -1مقدمه
در چند دههی گذشته ،تحریک الکتریکی سلولهای عصبی،
به منظور بازیابی و یا بهبود عملکرد سنسوری و یا موتوری،
در درمان ناتواناییهای عصبی-شناختی ،مورد استفاده قرار
گرفته است .در این روش با انتقال میزان مناسبی از بار
الکتریکی به غشای سلول عصبی تحریکپذیر ،پتانسیل عمل
به صورت مصنوعی ،در سلول آسیبدیده تولید میشود .در
واقع ،میتوان سیستم عصبی را به عنوان یک سیستم
الکتروشیمیایی در نظر گرفت که در روشهای سنتی درمان،
این سیستم با استفاده از دارو و به صورت شیمیایی مورد هدف
قرار میگیرد .ایراد این روشها ،تاثیر دارو بر کل بدن و
احتمال بروز اثرات جانبی مخرب میباشد .حال آن که با
استفاده از روش تحریک الکتریکی ،بخش الکتریکی سیستم
عصبی تحت تاثیر قرار گرفته و میتوان درمان را به طور
موضعی انجام داد [ .]1،4عالوه بر این ،درمان برخی از
بیماریها از قبیل ناشنوایی و نابینایی ،با دارو امکانپذیر
نمیباشد ،در حالی که با تحریک مستقیم اعصاب شنوایی و
بینایی میتوان تا حد زیادی حسهای شنوایی و بینایی را در
بعضی از انواع خاص بیماران بازیابی نمود.
به طور کلی ،میتوان کاربردهای تحریک عصبی را در چهار
دسته طبقهبندی کرد [:]4
الف) ایجاد انقباض عضالنی به منظور احیای عضو فلج شده و
یا از بین بردن ضعف در تحریک عملکردی عصب
عضالنی]1[4
ب) همزمانسازی و تنظیم آهنگ فعالیتهای تکراری
فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب در مدیریت ضربان قلبی1
ج) قطع کردن اطالعات عامل درد یا فعالیت آزار دهندهی
سیستم عصبی مرکزی ،با استفاده از روشهایی مانند تحریک
عمیق مغزی 4در مواردی همچون تحریک نخاع 1و درمان
بیماری پارکینسون]5-1[ 1
د) انتقال اطالعات حسی که به صورت مصنوعی به دست آمده
است ،به سیستم عصبی مرکزی یا جانبی ،همانند پروتزهای
شنیداری و دیداری
در این مقاله ،واحد کنترلکنندهی دیجیتال طراحی شده برای
یک سیستم تحریک کنندهی عصبی تمام-مجتمع ،به منظور
استفاده در کاربردهای تحریک مغزی شرح داده شده است.
4

)Functional Neurological Stimulation (FNS
Pacemaker
4
)Deep Brain Stimulation (DBS
1
)Spinal Cord Stimulation (SCS
1
Parkinson’s Disease
1

کاهش توان مصرفی تراشهی تحریک کننده ،موجب کاهش
ابعاد کویل متصل به ایمپلنت شده و به این ترتیب باعث
کاهش فضای مورد نیاز برای ایمپلنت تحریک کننده میشود.
همچنین ،کاهش توان مصرفی از افزایش دمای تحریک
کننده و آسیب به بافتهای اطراف آن جلوگیری میکند .در
برخی از مقاالت بر بهینه بودن شکل موجهایی از جمله نمایی
و گوسی از نظر مصرف توان اشاره شده است ،با این وجود ،از
آنجا که تولید پالس مربعی در سادگی طراحی موثر میباشد،
کماکان در بسیاری از طراحیها [ ،]41-8تحریک کنندههایی
تنها با قابلیت تولید پالسهای مربعی طراحی میشود.
همچنین ،بنا بر [ ،]44که در آن به کمک یک مدل جمعیتی
پستانداران و با انجام آزمایش روی عصب سیاتیک گربه به
بررسی بهینه بودن بار ،توان و انرژی برای شکل موجهای
مختلف پرداخته شده است ،پالس مربعی از نظر میزان مصرف
توان از سایر پالسها بهینهتر میباشد .لذا در طراحی ارائه
شده در این مقاله ،از پالسهای مربعی برای ایجاد تحریک
استفاده می شود .به عالوه ،برای کاهش بیش از پیش مصرف
توان تحریک کننده ،در این طراحی سعی شده است تا از
مدارهایی استفاده شود که از لحاظ مصرف توان بسیار بهینه
هستند.
جهت اعمال تحریک عصبی در یک سیستم تحریک کنندهی
مغزی ،بار الکتریکی از طریق آرایهی الکترودهای کاشته شده
در مغز ،به بافت هدف منتقل میشود .تعداد الکترودهای مورد
نیاز ،با توجه به کاربرد تحریک کنندهی عصبی ،متفاوت
میباشد .استفاده از تعداد بیشتری از الکترودها ،امکان تعیین
دقیقتر محل تحریک را فراهم میسازد .اما افزایش بیش از
حد تعداد الکترودها ،به دلیل محدود بودن فضای موجود برای
ایمپلنت و افزایش توان مصرفی آن ،بسیار چالش برانگیز
خواهد بود .در سیستم طراحی شده در این مقاله ،امکان
کنترل  43سایت تحریک ،با قابلیت تحریک همزمان  1سایت
در هر لحظه ،فراهم شده است .البته طراحی به گونهای است
که به راحتی می توان تعداد سایتهای تحریک را به  41و 31
هم افزایش داد.
طراحی یک ریزسامانهی قابل کاشت تحریک عصبی ،که در آن
مشخصههای مختلف پالسهای تحریکی قابل برنامهریزی
میباشد ،امکان استفاده از آن برای کاربردهای متفاوت و
همچنین تنظیم آن برای افراد مختلف را فراهم میآورد .چرا
که به منظور تحریک بافتهای متفاوت و یا حتی یک بافت در
افراد مختلف ،به پالسهای تحریکی با مشخصههای متفاوت
نیاز است .از جمله مشخصههای مهم در اعمال تحریک عصبی
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به بافت ،عرض و دامنهی پالس تحریک میباشند ،که تعیین
کنندهی میزان بار اعمال شده به بافت هستند .عالوه بر آنها،
الزم است آدرس سایت تحریک ،توسط کاربر قابل تعیین باشد
تا امکان انتخاب ناحیهی هدف ،فراهم گردد.
اگر میزان بار انتقالی از الکترود به بافت در اثر اعمال بار
الکتریکی و تبدیل آن به بار یونی در بافت از حدی بیشتر
شود ،ممکن است فرایندهای شیمیایی ایجاد شده در محل
تحریک ،باعث تغییر  pHدر این ناحیه و همچنین خوردگی
الکترودهای تحریکی گردد .از این رو ،غالبا عالوه بر اعمال
پالس تحریک ،که معموال یک پالس منفی یا کاتدی است،
پالسی با بار مخالف جهت برقراری توازن بار در محل تحریک،
به آن اعمال میشود .به این ترتیب ،معموال سیگنالهای
تحریکی دارای دو فاز کاتدی 4و آندی 1میباشند [.]41
به منظور انتقال میزان بار مورد نیاز جهت وقوع پتانسیل عمل
در بافت و تحریک آن ،عالوه بر تغییر دامنهی پالس تحریک،
میتوان از تعداد دلخواهی پالس با دامنهی ثابت استفاده
نمود ،چرا که در مواردی این روش نتایج بهتری نشان داده و
موثرتر بوده است [ .]43،41،41عالوه بر آن ،به منظور اعمال
تحریک به صورت پیوسته ،الزم است تا پالسها را با یک
تناوب قابل برنامهریزی به بافت اعمال کرد.
در مدار ارائه شده در این مقاله ،جهت تعیین مشخصههای
پالس تحریک ،شامل عرض پالس ،دامنهی پالس ،آدرس سایت
تحریک ،دو فازی یا تک فازی بودن ،تقدم فاز کاتدی بر آندی
یا برعکس و تاخیر بین دو فاز ،از یک واسط گرافیکی که
توسط نرمافزار  MATLABطراحی شده استفاده شده است.
همچنین به کمک این واسط گرافیکی ،کاربر میتواند
تحریکهایی به صورت تک پالس ،قطار پالس با تعداد پالس و
فاصلهی پالسهای قابل برنامهریزی و همچنین قطار پالس با
فرکانس قابل برنامهریزی ،تولید نماید.
در طراحی انجام شده در این مقاله ،کدهای  RTLبخش
کنترل کنندهی دیجیتال با استفاده از زبان طراحی سختافزار
 VHDLنوشته شد و به منظور اطمینان از صحت کدهای
طراحیشده ،ابتدا آنها روی یک برد  FPGAاز نوع Spartan-6
پیادهسازی شدند .پس از اطمینان از صحت عملکرد مدار،
مدار مجتمع کاربرد خاص ( ،)ASICبا تکنولوژی CMOS 0.18
 ،μmجانمایی شده است .در ادامهی این مقاله ،ابتدا در بخش
دوم ،به بررسی معماری سیستم تحریک کنندهی عصبی مورد
نظر در این مقاله پرداخته شده و مدار کنترل کنندهی
Cathodic
Anodic

دیجیتال طراحی شده ،شرح داده میشود .در بخش سوم،
واسط گرافیکی طراحی شده ،توضیح داده شده و در بخش
چهارم ،نتایج حاصل از پیادهسازی روی برد  FPGAو جانمایی
 ،ASICارائه خواهد شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2ساختار تحریک کنندهی الکتریکی عصبی
شکل ( )4نمایی از تحریک کنندهی عصبی مورد بررسی در
این مقاله را نمایش میدهد .همانگونه که مشاهده میشود،
این سیستم متشکل از یک بخش خارج از بدن و یک بخش
که در بدن کاشته شده است ،میباشد .به هر کدام از این
بخشها یک سیمپیچ متصل است که این سیمپیچها با هم در
تزویج مغناطیسی هستند .در بخش خارجی ،یک جریان
متناوب در داخل سیمپیچ خارجی ایجاد میشود که این به
خودی خود ،باعث القای یک جریان الکتریکی در سیمپیچی
که به بخش داخلی متصل است میگردد .تراشهای که در
بخش کاشته شده در بدن قرار دارد ،شامل چهار واحد اصلی،
شامل واحد مدیریت توان ،واحد بازیابی داده و پالس ساعت،
واحد کنترل کنندهی دیجیتال و واحد تحریک کننده میباشد.
بخش مدیریت توان ،جریان متناوب القا شده در سیمپیچ
داخلی را یکسو کرده و با استفاده از آن یک یا چند منبع
ولتاژ ایجاد میکند ،که به عنوان منبع توان برای بخش داخلی
مورد استفاده قرار میگیرند .افزایش کارایی هر کدام از
بلوکهای انتقال توان ،اهمیت بهسزایی در کاهش توان
مصرفی داشته و کارایی توان کل سیستم را افزایش میدهد.
واحد مدیریت توان ،عالوه بر ایجاد منابع تغذیه ،در هنگامی که
منابع تغذیه به مقادیر مطلوبی رسیدند ،یک سیگنال POR4
تولید میکند که بیانگر آن است که منابع تغذیه به مقادیر
مطلوب رسیده و بخشهای مختلف تراشه میتوانند شروع به
کار کنند .اگر ولتاژ منابع تغذیه از مقدار مطلوب کمتر شوند،
سیگنال  PORدوباره غیرفعال میشود.
در تحریک کنندههای عصبی قابل کاشت ،دادههای حاوی
مشخصات پالسهای تحریک ،به کمک یکی از روشهای
مدوالسیون فرکانس ،فاز و یا دامنه ،روی سیگنال حامل توان
سوار شده و به بخش کاشته شده ارسال میشود .در سیستم
مورد نظر این پروژه ،از روش مدوالسیون دامنه استفاده شده
است ،عالوه بر این ،پالس ساعت مورد نیاز جهت کار بخش
دیجیتال ،به صورت سنکرون با بیتهای داده ،از سیگنال

4
1

Power on Reset

4
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تراشه) ،آنها را در اختیار واحد کنترل کنندهی دیجیتال قرار
میدهد .از آنجا که در این مقاله صرفا به بررسی و طراحی
بخش کنترل کنندهی دیجیتال سیستم تحریک کنندهی
عصبی پرداخته شده است ،به منظور بررسی صحت عملکرد
مدار کنترل کننده ،بدون نیاز به صحت عملکرد سایر
بخشها ،پس از تعیین مقادیر پارامترها به کمک واسط
گرافیکی ،داده ها به صورت دیجیتال و از طریق پورت سریال
به یک مدار دیجیتال واسط ارسال میشوند.

حامل توان قابل بازیابی میباشد .در سیستم ارائه شده در این
مقاله ،دادههای ارسالی به سیستم قابل کاشت ،که دارای نرخ
یک مگابیت بر ثانیه میباشند ،روی سیگنال حامل توان که
دارای فرکانس  40مگاهرتز است سوار میشود .واحد بازیابی
داده و پالس ساعت ،همانطور که از اسم آن مشخص است،
پالس ساعت مورد نیاز برای عملکرد واحد کنترل کنندهی
دیجیتال و اطالعات ارسال شده از سمت بخش خارجی را
بازیابی کرده و پس از کاهش فرکانس پالس ساعت از 40
مگاهرتز به یک مگاهرتز (به منظور کاهش مصرف توان در

Internal Part

Vdd

Vstim

Vdd

Vdd
Vstim
POR

Power
Management

External Part
POWER

Battery

Vdd

Microelectrode
arrays

Stimulation

Stimulator

Data

Digital
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Clock
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Class E Amplifier
Modulator
01101010

Data

Clock
&
Downlink
Data
Recovery
Data

Data
Processing

Clock

Uplink Data
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شکل ( – )1بلوک دیاگرام سیستم تحریک کنندهی عصبی قابل کاشت مورد نظر در این مقاله

Current source

Cathodic phase

SWd

SWa1
E1
SWc1

Tissue

()4

Vstim

SWa0
E0

Anodic phase

مدار واسط دیجیتال طراحی شده ،دادهها را در قالب بستههای
-41بیتی به اضافهی یک بیت آغاز و یک بیت پایان ،در کنار
هم قرار داده و با نرخ یک مگا بیت بر ثانیه ،همراه با یک پالس
ساعت یک مگا هرتزی به صورت سنکرون ،برای کنترل
کنندهی دیجیتال ارسال مینماید.
در سیستم قابل کاشتی که بخش کنترل کنندهی دیجیتال آن
در این مقاله ارائه خواهد شد ،از منابع جریان فعال برای
تحریک بافت استفاده میشود .واحد تحریک کننده ،وظیفهی
تولید جریان تحریک و اعمال آن به بافت را ،با توجه به
سیگنالهای دریافت شده از بخش کنترل کنندهی دیجیتال،
بر عهده دارد .در روش تحریک جریانی ،میزان بار ) (Qوارد
شده به بافت ،با توجه به رابطهی زیر به صورت دقیق قابل
کنترل است:

جهت تزریق جریان و از دیگری برای کشیدن جریان استفاده
میشود ،امکان تحریک چند سایت به صورت همزمان و بدون
جریان نشتی میان کانالها ایجاد میشود [.]48،45

SWc0

𝑇×𝐼= 𝑄

که در آن ،I ،دامنهی پالس تحریک و  ،Tعرض پالس میباشد.
شکل ( )1نحوهی اعمال تحریک جریانی دو فازی را به یک
نقطه از بافت ،در ساختار  H-Bridgeبا دو منبع جریان نشان
میدهد .در این ساختار ،به دلیل استفاده از دو منبع جریان
فعال که هر دو در زمان اعمال تحریک روشن بوده و از یکی

Current sink
GND

شکل ( -)2جهت جریان الکتریکی در تحریک دوفازی یک نقطه از
بافت با تقدم فاز کاتدی (خط آبی جهت عبور جریان در فاز اول و
خط قرمز جهت جریان در فاز دوم)
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با توجه به شکل ( ،)1به منظور اعمال تحریک دوفازی با تقدم
فاز کاتدی ،ابتدا کلیدهای  SWc0و  ،SWa1بسته شده و به این
ترتیب جریان در مسیر نشان داده شده با خط چین ،از الکترود
 E0کشیده میشود .در فاز دوم (فاز آندی) کلیدهای  SWa0و
 ،SWc1بسته شده و در نتیجه جریان از مسیر نشان داده شده
با نقطه چین به الکترود  E0تزریق میشود .در نهایت ،به
منظور اطمینان از برقراری تعادل بار در بافت ،کلید  SWdبسته
شده تا به این ترتیب با اتصال کوتاه دو سر بافت ،در صورت
باقی ماندن بار مازاد در بافت ،آن بار نیز تخلیه شود [.]48
شکل ( )4مدار ساده شدهی تحریک کنندهی الکتریکی ،با
ساختار  H-Bridgeدو منبع جریانی ،که باید توسط کنترل
کنندهی دیجیتال ارائه شده در این مقاله کنترل شود را نشان
میدهد .همانگونه که در تصویر مشاهده میشود ،با استفاده
از این ساختار ،امکان تحریک چهار نقطه (سایت) از بافت ،به
کمک پنج الکترود ،به صورت دو قطبی فراهم شده است .در
چیدمان الکترودها به صورت دو قطبی ،دو الکترودی که در
آنها جریان تحریک جاری میشود ،در کنار بافت هدف قرار
داده میشوند [ .]10،48،4این روش به دلیل امکان ایجاد
میدان الکتریکی به صورت محلیتر ،در کاربردهایی که به
انتخابپذیری 4بیشتر نیاز است ،بر ساختار تک قطبی
ارجحیت دارد .در ساختار تک قطبی ،یک الکترود که الکترود
مرجع نام دارد ،در فاصلهی دورتری از الکترود فعال قرار داده
شده و برای تمامی الکترودها مشترک میباشد .از این رو،
میدان الکتریکی در محدودهی وسیعتری از بافت ایجاد
میگردد [.]11،14
عملکرد مدار نشان داده شده در شکل ( ،)4به این نحو است
که مدار کنترل کنندهی دیجیتال ،اطالعات هشت-بیتی
دامنهی پالس تحریک را در ورودی  DACقرار داده و ورودی
 en_SFEرا فعال میکند .جریان خروجی  ،DACیعنی ،IDAC
متناسب با دامنهی مطلوب تولید میگردد .با تولید جریان
 ،IDACکلیدهای  S1بسته شده و به این ترتیب جریان  IDACاز
ترانزیستور  ،Mکه در وضعیت اشباع قرار دارد ،عبور میکند.
در نتیجه ،ولتاژ گیت-سورس (  )VGSترانزیستور  Mبه ولتاژ
مناسب برای تولید جریان  IDACرسیده و این مقدار در خازن
 C1ذخیره میگردد .این فاز ،فاز نمونهبرداری نام دارد و با
توجه به اینکه حداقل زمان الزم برای شارژ شدن خازن C1
برابر با چهار میکروثانیه میباشد ،طول فاز نمونهبرداری برابر با
 1میکروثانیه تعیین شده است .پس از این زمان ،کلیدهای S1
Selectivity

4

باز شده و خازن  C1سبب میشود تا  VGSترانزیستور  ،Mبرابر
با میزان الزم برای تولید جریان  IDACشود و در نتیجه این
جریان توسط ترانزیستور  Mتولید گردد [.]14،41
Vstim
C1
M

SWa3 SWa4

Ianodic
SWa2

SWa1

SWa0

E0 Site0 E1 Site1 E2 Site2 E3 Site3 E4
SWc3 SWc4

SWc2

SWc1

S1

S1

SWc0

Icathodic
en_SFE

IDAC
D0

DAC
D7

شکل ( - )3شماتیک بخش تحریک کنندهی جریانی یک ریز
سامانهی تحریک الکتریکی قابل کاشت
جریانی1

با باز شدن کلیدهای  ،S1ترانزیستور  Mهمچون منبع
که جریان  ،Ianodicبرابر با جریان  ،IDACرا به مدار تزریق
میکند ،عمل کرده و جریان  Icathodicنیز از طریق منبع
جریان مبدل دیجیتال به آنالوگ ،که جریان  IDACرا تولید
میکند ،از مدار کشیده 4میشود .پس از این مرحله ،جریان به
سمت الکترودها جاری خواهد شد و از آن به بعد ،با تعیین
وضعیت کلیدهای  SWa0 –SWa4و  ،SWc0 – SWc4محل اعمال
تحریک ،تک فازی یا دو فازی بودن و آندی یا کاتدی بودن آن
تعیین میگردد .به این ترتیب که برای اعمال پالس کاتدی به
سایت با آدرس  ،iکلیدهای  SWciو ) SWa(i+1برای مدت زمان
معادل با عرض پالس تحریک ،بسته میشوند و برای اعمال
پالس آندی به سایت با آدرس  ،iکلیدهای  SWaiو )SWc(i+1
به اندازهی عر ض پالس مورد نظر بسته خواهند شد .در نتیجه،
در هر دو فاز کاتدی و آندی ،سعی شده تا جریان تزریق شده
و کشیده شده از بافت ،برابر باشند .پس از پایان اعمال
تحریک ،تمامی کلیدهای  SWa0–SWa4و  SWc0–SWc4بسته
میشوند تا به این ترتیب در صورت هر نوع عدم برابری در بار
کشیده شده و بار تزریق شده و وجود بار اضافی در بافت ،این
بار با اتصال کوتاه الکترودهای دو سر بافت تخلیه شده و از
برقراری توازن بار در بافت اطمینان حاصل شود.
Current Source
Current Sink

1
4

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،41شماره  ،1تابستان 4485
Short
circuiting

Anodic
stimulation

Sampling
Phase 2

414
Sampling Cathodic
Phase 1 stimulation

en_SFE
)AMP(8 Bits
Sample
ss

)SWc(0
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شکل ( -)4دیاگرام زمانی سیگنالهای کنترل کنندهی کلیدهای مدار تحریک کنندهی جریانی الکترودها

با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد نحوهی عملکرد
تحریک کنندهی جریانی ،سیگنالهای کنترلی مورد نیاز برای
تولید جریان تحریک دو فازی در سایت تحریک اول ،در شکل
( )1نشان داده شده است .در سیگنالهای تک-بیتی کنترل
کنندهی کلیدها ،مقدار دیجیتال " "4به منزلهی بسته شدن
کلید و " "0به معنای باز بودن آن میباشد و  PWمشخص
کنندهی عرض پالس تحریک تعیین شده توسط کاربر است.
در شکل ( )1سیگنال  en_SFEوظیفهی فعال کردن  DACرا
بر عهده دارد تا با توجه به دامنهی دیجیتال  ،AMPجریان
مناسب را تولید نماید .همچنین سیگنال  ،Sampleوضعیت
کلیدهای  S1را مشخص میکند .کلیدهای کنترل کنندهی
الکترودها نیز به سیگنالهای  SW_cو  SW_aمتصل
میباشند .در طراحی انجام شده ،بالفاصله پس از پایان فاز
دوم ،تمامی کلیدها به مدت زمان  4میلیثانیه بسته میشوند
تا به این ترتیب بین الکترودها اتصال کوتاه برقرار شده و توازن
بار برقرار گردد.
مدار تحریک کنندهی جریانی نشان داده شده در شکل ()4
تنها چهار سایت تحریک را کنترل میکند که در هر لحظه
امکان تحریک یکی از آنها فراهم است ،حال آنکه تحریک
کنندهی عصبی مورد نظر باید دارای قابلیت تحریک 43
سایت ،با امکان تحریک همزمان چهار سایت باشد .از این رو،
در طراحی انجام شده ،از چهار مدار مشابه با مدار شکل ()4
استفاده شده است که هر یک از آنها ،یک کانال تحریک
نامیده می شود.

به منظور تولید سیگنالهای کنترلی هر یک از چهار کانال
تحریک (سیگنالهای نشان داده شده در شکل ( ،))1یک
کنترل کنندهی دیجیتال محلی ( )LDC4مجزا در نظر گرفته
شده و به هر کدام ،یک آدرس از صفر تا سه اختصاص داده
شده است که با دو بیت داده در مدار دیجیتال قابل تعیین
میباشد .در نتیجه ،الزم است تا کاربر ،با توجه به کانال
تحریکی مورد نظر ،آدرس یکی از این چهار کنترل کنندهی
محلی را تعیین نماید .همچنین ،دو بیت داده برای تعیین
آدرس یکی از چهار سایت تحریک موجود در هر کانال در نظر
گرفته شده است .لذا در کل چهار بیت برای تعیین آدرس
سایت تحریکی الزم میباشد.
عالوه بر این ،دامنهی جریان خروجی با دقت چهار میکروآمپر
قابل تغییر بوده و میتواند مقادیری بین چهار میکروآمپر تا
یک میلیآمپر را اختیار کند و از این رو ،هشت بیت برای
مشخص کردن دامنهی تحریک اختصاص داده شده است ،که
این بیتها با زمانبندی نشان داده شده در شکل ( )1در
ورودی  DACقرار میگیرند.
یک فازی و یا دو فازی بودن پالسهای تحریک و نیز اولویت
فاز کاتدی بر آندی یا برعکس ،در صورت دو فازی بودن ،و یا
کاتدی یا آندی بودن پالس تحریک تک فازی ،هر یک توسط
یک بیت قابل تعیین میباشند.
به عالوه ،الزم است تا کاربر ،عرض پالس تحریک و فاصلهی
میان دو فاز (در صورت دو فازی بودن) را تعیین نماید .در

Local Digital Controller

4
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طراحی انجام شده ،حداقل عرض پالسها چهار میکروثانیه و
حداکثر آن چهار میلیثانیه در نظر گرفته شده است و با توجه
به دقت زمانی چهار میکروثانیهای در نظر گرفته شده4000 ،
مقدار مختلف را میتوان برای عرض پالس در نظر گرفت و به
این ترتیب 40 ،بیت برای تعیین آن نیاز است .این در حالی
است که برای فاصلهی بین دو فاز تحریک ،زمانی بین چهار
میکروثانیه تا  141میکروثانیه در نظر گرفته شده است که با
هفت بیت قابل تعیین میباشد .به این ترتیب ،سعی شده است
تا پارامترهای الزم جهت تولید پالسهای مربعی با مشخصات
دلخواه ،به کمک حداقل تعداد بیتهای داده ،در بستههایی
-41بیتی مطابق شکل ( )1به مدار کنترل کنندهی دیجیتال
ارسال شود تا به این صورت ،امکان دریافت سریعتر دادهها و
تولید سیگنالهای متناوب با فرکانس باالتر فراهم باشد .مقادیر
پارامترهایی همچون عرض و دامنهی پالس تحریک ،با
مطالعهی مقاالت مختلفی همچون [ ،]44[ ،]13-11و بررسی
مقادیر رایج استفاده شده در کاربردهای مشابه (تحریک مغزی)
حاصل شده و حتی سعی شده است تا با وسعت دادن اندک این

Start bit

0

محدوده ،سیستم طراحی شده را به طور مناسب برای
کاربردهای پژوهشی طراحی نمود.
در ارسال بسته-دادهی -41بیتی نشان داده شده در شکل (،)1
به منظور ایجاد امکان ارسال بیدرنگ بستههای داده ،تنها از
یک بیت شروع " "0و یک بیت پایان " "4بیت استفاده شده
است ،که به ترتیب در آغاز و پایان بسته قرار داده شدهاند و
شروع و خاتمهی ارسال بسته-داده را به کنترل کنندهی
دیجیتال اطالع میدهند .ابتدای بسته که با  Pنشان داده
شده است ،بیت توازن نام دارد و به منظور کنترل خطا استفاده
میشود .در صورتی که تعداد بیتهای " "4موجود در  44بیت
دیگر از بسته ،زوج باشد ،مقدار بیت توازن "0" ،و در صورتی
که فرد باشد "4" ،میشود تا به این ترتیب تعداد بیتهای
" "4در بستهی -41بیتی زوج باشد و در گیرنده نیز زوج بودن
مجموع بیتهای " "4بستهی دریافتی بررسی شده و در
صورت بروز خطا ،بسته-دادهی دریافت شده نادیده گرفته
میشود.

Parity
)(1 bit

Pulse width
)(10 bits

Inter phase delay
)(7 bits

Amplitude
)(8 bits

P

T1

T2

AMP

Biphasic
/
MonoPriority phasic
)(1 bit) (1 bit

PH

Address
)(4 bits

ADRS

PR

Stop bit

1

32-bit data

شکل ( -)5بسته داده -41بیتی حاوی اطالعات پالسهای تحریک مربعی همراه با بیتهای شروع و پایان

 -2-2کنترل کنندهی دیجیتال با قابلیت تولید
پالسهای مربعی
شکل ( )3بلوک دیاگرام بخش کنترل کنندهی دیجیتال و
نحوهی اتصال آن به واحدهای تحریک کنندهی جریانی را
نشان میدهد .در تراشهی تحریک کنندهی مورد نظر در این
پروژه ،سیگنالهای  Dataو  Clockنشان داده شده در شکل
( ،)3از بخش بازیابی داده و پالس ساعت آمده و سیگنال POR
از بخش مدیریت توان دریافت میشود .با این حال ،به منظور
سنجش عملکرد مدار کنترل کننده ،در این پروژه،
ورودیهای پالس ساعت و بسته-داده ،از طریق یک مدار
دیجیتال و سیگنال  PORبه کمک یک کلید ،از خارج تراشه
به مدار اعمال میشوند .واحد کنترل کنندهی دیجیتال از
چهار کنترل کنندهی محلی تشکیل شده است که با نام LDC

در طرح معرفی شدهاند و به کمک آنها سیگنالهای کنترلی
چهار کانال تحریک تولید میشوند .عالوه بر این ،چهار واحد
 ،LDCمدار شامل یک بخش کنترل کنندهی سراسری نیز
میباشد ،که با نام  GDC4مشخص شده است و وظیفهی
دریافت دادههای سریال ،تشخیص قاببندی دادهها 1و ارسال
آنها به  LDCمربوطه را ،با توجه به آدرس تعیین شده در
بسته ،بر عهده دارد.
واحد  ،GDCدادههای با نرخ یک مگابیت بر ثانیه و پالس
ساعت با فرکانس یک مگاهرتز را از واحد بازیابی داده و توان
دریافت میکند (فرکانس پالس ساعت دریافتی از لینک القایی،
در بخش بازیابی داده و پالس ساعت از  40مگاهرتز به 4
Global Digital Controller
Framing

1
1
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مگاهرتز تقلیل مییابد) .پس از دریافت بسته-دادهی -41بیتی
در واحد  ،GDCدو بیت تعیین کنندهی آدرس از  40بیت
داده ،جدا شده و هر کدام ،به ترتیب در باسهای آدرس و داده
قرار داده میشوند .همچنین ،در واحد  ،GDCبا توجه به
E4
E3
E2

Stimulation
Front-End

محدودهی دامنهی تعیین شده برای هر پالس ،یک مقدار دو
بیتی از صفر تا سه در خروجی قرار میگیرد .به این ترتیب ،با
توجه به مقدار دو بیتی تعیین شده ،بخش مدیریت توان میزان
ولتاژ منابع تغذیهی مدارهای تحریک کننده را تنظیم میکند.

Pulse Amp.

Local Digital
Controller Pulse Timing.
)(LDC

E1

Electrod Add.

E4
E3
E2

Stimulation
Front-End

Pulse Amp.

Local Digital
Controller Pulse Timing.
)(LDC

E1

Electrod Add.

E4
E3

Stimulation
Front-End

Address

Data

Address

Digital Controller

Pulse Amp.

E2

Local Digital
Controller Pulse Timing.
)(LDC

E1

Electrod Add.

E4
E3
E2

Stimulation
Front-End

Data

Pulse Amp.

Local Digital
Controller Pulse Timing.
)(LDC

E1

Electrod Add.

Data

Data

Data

Address

Global Digital
Controller
)(GDC

Data

POR
Clock

Address

Address

شکل ( -)6بلوک دیاگرام واحد کنترل کنندهی دیجیتال طراحی شده در این مقاله و نحوهی اتصال آن به تحریک کنندههای جریانی
Local Digital Controller

)Swcath i(Sc0-SC4

)Swcath(Sc0-SC4

)Swano i(Sa0-Sa3

)Swano(Sa0-Sa3

en_SFE i

en_SFE

Sample i

Sample

en_src i

en_src

en_sink i

en_sink

)Amp (7:0

)DATA (29:0

)Addr (1:0

)Addr. (2:0

Active

)Pulse_width (9:0
)Inter_phase_delay (6:0
Phase

Data
decoder

CLK
)(0.25 MHz

Priority

Switching

)DATA (29:0

LDC_en
Clock
divider

CLK
)(1 MHz

)CLK (1 MHz
Avail
Reset

Ready

En_o
CLK

Reset

Pulse_width
)(9:0

Config-bit

_Pulse
Generator

Ready

LDC_FSM

Inter_phase_delay

Enable

)DAC Inputs i (D0-D7

Phase

Pulse_width
CLK
)(0.25 MHz

شکل ( -)7بلوک دیاگرام واحد  LDCو زیر بخشهای آن

پس از قرار داده شدن  40بیت داده و دو بیت آدرس در
خروجی  ،GDCسیگنالی با نام  Availفعال میشود .در این
مرحله ،هر یک از چهار واحد  LDCکه بلوک بخشهای داخلی
یکی از آنها در شکل ( )5نمایش داده شده است ،آدرس
موجود در باس را با آدرس خود مقایسه کرده و در صورت
برابری ،واحد  LDC_enموجود در این بخشها ،دادهها را از

ورودی میخواند .همچنین ،با توجه به اینکه حداقل عرض
پالس سیگنالهای خروجی چهار میکروثانیه در نظر گرفته
شده است ،به منظور مصرف کمتر توان در LDCها ،فرکانس
پالس ساعت در واحد  clk_dividerاز یک مگاهرتز ،به 110
کیلوهرتز کاهش مییابد .پس از آن ،پارامترهای تعیین
کنندهی دامنهی پالس ،عرض پالس ،فاصلهی بین دو فاز ،تک
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فازی و یا دو فازی بودن تحریک ،وضعیت تقدم فازهای آندی و
کاتدی و در نهایت آدرس یکی از چهار سایت تحریک تحت
کنترل  LDCموجود ،در واحد  ،Data_decoderبازیابی شده و
در اختیار سایر واحدهای  LDCقرار داده میشوند .همزمان با
" "4شدن سیگنال  Readyدر خروجی  ،Data_decoderواحد
 LDC_FSMفعال میشود که در آن از یک ماشین حالت برای
کنترل زمان تولید پالسهای تحریک استفاده میگردد .این
واحد در صورت تکفازی بودن سیگنال ،یک دستور تولید
پالس به واحد تولید کنندهی پالس ( )Pulse_generatorصادر
میکند که طی آن ،یک تک پالس مربعی ،با عرض تعیین شده
توسط پارامتر  T1در بسته-داده ،تولید میشود و در حالتی که
سیگنال دو فازی مورد نظر باشد ،پس از تولید پالس اول،
ماشین حالت به اندازهی  (T1 + T2) × 4میکروثانیه (با
توجه به تناوب چهار میکروثانیهای پالس ساعت) صبر کرده و
مجددا فرمان تولید پالس را برای واحد تولید کنندهی پالس
صادر مینماید .دیاگرام حالت این بخش در شکل ( )8نشان
داده شده است.
در نهایت ،در بخش  ،Switchingسیگنالهای کنترل کلیدهای
بخش تحریک کنندهی جریانی ،به نحوی تولید میشوند که با
توجه به پارامترهای تعیین شده توسط کاربر ،سیگنالهایی
مشابه سیگنالهای نشان داده شده در شکل ( )1در خروجی
به وجود آید.
listen

Phase=0 or
(phase=1 and
)Cnt=1
Cnt=1

Ready=0

stim
Ready=1

T2_wait

تعیین مشخصات پالس تحریک توسط کاربر ،یک واسط
گرافیکی یا  GUI4به کمک نرمافزار  MATLABطراحی شده
است که با استفاده از آن ،دادهها از پورت سریال رایانه به
دستگاه تحریک کننده ارسال میشوند (شکل ( .))8همچنین،
برای تولید قطار پالس با تعداد و فاصلهی بین پالسهای قابل
برنامهریزی و یا قطار پالس با فرکانس مشخص ،بستهی 41
بیتی حاوی اطالعات پالس تحریک در فواصل زمانی مشخص
شده توسط کاربر ،به کنترل کنندهی دیجیتال ارسال میشود.
عالوه بر این ،به منظور تحریک همزمان سایتهای موجود در
چهار کانال تحریک ،در هر بار ارسال بسته-دادهها ،اطالعات
تمامی کانالهای فعال ،به ترتیب ارسال شده و در تناوب بعدی
مجددا این کار تکرار میگردد و به این صورت مطابق شکل
( ،)40امکان تحریک همزمان هر چهار کانال با پالسهای
متناوب و یا قطار پالس ،فراهم میشود ،به گونهای که
سیگنالهای تولید شده در هر کانال دارای اندکی شیفت
زمانی با سایر کانالها میباشند.
الزم به ذکر است که طراحی  GUIدر نرمافزار ،MATLAB
صرفا به جهت بررسی درستی کار مدار و امکان ارتباط سادهی
کاربر با تحریک کننده میباشد .محدودیت سرعت نرمافزار
 MATLABدر ارسال دادههای سریال سبب میشود که بتوان
تنها سیگنالهای تحریک متناوب با فرکانس کمتر از 100
هرتز را تولید نمود .اگرچه این محدودهی فرکانسی برای
کاربرد تحریک مغزی مورد نظر در این مقاله مناسب میباشد
[ ،]15اما میتوان با استفاده از نرمافزارهایی با سرعت و
عملکرد بهتر جهت طراحی  ،GUIامکان استفاده از کلیهی
قابلیتهای واحد دیجیتال طراحی شده ،از جمله تولید
سیگنالهای متناوب با فرکانس حداکثر پنج کیلوهرتز را فراهم
نمود.

Phase 1 and
Cnt=0

شکل ( -)8نمودار حالت استفاده شده در ماشین حالت واحد

LDC

( Cnt = 0فاز اول و  ،Cnt = 1فاز دوم را مشخص می کند)
 -3-2واسط گرافیکی GUI

به منظور حفظ سادگی در مدار و کاهش مساحت تراشه،
کنترل کنندهی دیجیتال طراحی شده ،تنها دارای قابلیت
تولید یک تک پالس (تک فازی یا دو فازی) ،با مشخصات قابل
برنامهریزی میباشد و امکان تولید پالسهای متناوب و یا قطار
پالس ،با ارسال بسته-دادههای حاوی اطالعات پالس ،در
فواصل زمانی مطلوب ،میسر میشود .به این ترتیب ،به منظور

شکل ( GUI -)9طراحی شده جهت تولید سیگنال تحریک
با مشخصات دلخواه
Graphical User Interface

1
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شکل ( -)11دورنمایی از سیگنالهای پالسهای خروجی حاصل در تحریک همزمان چهار کانال با فرکانس  0/1کیلوهرتز

شکل ( -)11خروجی ثبت شده توسط  Logic Analyzerاز کانال با آدرس صفر کنترل کنندهی دیجیتال برای
تحریک دو فازی با تقدم کاتدی (عرض پالس  41میکروثانیه و فاصلهی بین دو فاز هشت میکروثانیه)

مدار کنترل کنندهی دیجیتال توضیح داده شده ،توسط
نرمافزار  Xilinx ISEطراحی و به کمک نرمافزار ISim
شبیهسازی شده است .پس از بررسی خروجیهای مدار ،برای
کنترل صحت زمانبندیها و اطمینان از درستی عملکرد مدار
در مرحلهی شبیهسازی ،ابتدا مدار روی بورد FPGASpartan-6
پیادهسازی شده و خروجیها به کمک Logic Analyzer
مشاهده شدهاند .شکل ( )44خروجیهای حاصل از پیادهسازی
را ،به منظور تولید پالس تحریک دو فازی با تقدم فاز کاتدی،
عرض پالس  41میکروثانیه و فاصلهی بین دو فاز هشت
میکروثانیه ،نمایش میدهد.
در نهایت ،کنترل کنندهی دیجیتال ،با استفاده از تکنولوژی
 ،CMOS 0.18μmدر بستر  ASICجانمایی شده است (شکل
( )41و شکل ( .))44جدول ( )4خالصهای از مشخصات کنترل
کنندهی دیجیتال طراحی شده ،از جمله میزان توان مصرفی و
فضای الزم برای هر یک از بخشهای  LDCو قسمت  GDCرا
نمایش میدهد.
با توجه به این نکته که توان بخش دیجیتال طراحی شده
بسیار کم و در محدودهی میکرووات میباشد ،که بسیار کمتر
از توان قسمتهای آنالوگ تحریک کننده است که توانی در
حدود میلیوات مصرف میکنند ،تمرکز اصلی در این طراحی
روی کاهش سطح تراشه قرار گرفته است.
جدول ( )2خالصهای از مشخصات پنج طراحی دیجیتال مشابه
انجام شده در سایر کارهای تحقیقاتی و میزان توان مصرفی و
ابعاد آنها را نمایش میدهد .با مقایسهی ابعاد و توان مصرفی

در طراحیهای مشابه ،با میزان ابعاد و توان مصرفی در طراحی
انجام شده در این مقاله (جدول ( ،))4مشاهده میشود که
کنترل کننده نسبت به سایر کارهای مشابه ،از نظر مصرف
توان و مساحت ،بهینهتر میباشد.

شکل ( -)12جانمایی انجام شده برای مدار کنترلکنندهی سراسری

شکل ( -)13جانمایی انجام شده برای یکی از تحریککنندههای محلی
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 تا به عنوان بخشی از یک،چند منظوره انجام شده است
 در،سیستم تحریک الکتریکی برای کاربردهای تحریک مغزی
. به صورت تمام مجتمع قرار گیرد،یک تراشه

 خالصهای از مشخصات تراشهی کنترل کنندهی-)1( جدول
دیجیتال طراحی شده برای استفاده در سیستم
تحریک کنندهی مغزی
Technology
Power consumption for one
channel (µW):
GDC
LDC
Total
Total Area (μm2 ):
GDC
LDC
Num. of sites per channel
Data packet size (bits)
Amplitude (µA)
Pulse width (µs)
Inter phase delay (µs)
Forward data rate (Mbit/s)
Input clock frequency (MHz)

 سپاسگزاری-4
 توسط ستاد4548 این پژوهش طبق قرارداد با شمارهی
توسعهی علوم و فناوریهای شناختی ایران مورد حمایت قرار
گرفته است که بدین وسیله نویسندگان از حمایت مالی آن
.ستاد تشکر مینمایند
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 نتیجهگیری-3
 طراحی و شبیهسازی واحد کنترل کنندهی،در این مقاله
دیجیتال یک تراشهی تحریک عصبی برای کاربرد در یک
 طراحی ارائه شده به نحوی انجام.ایمپلنت مغزی ارائه شد
 متشکل از یک،شده است تا با به کارگیری طراحی ساده
بخش کنترل کنندهی سراسری و چهار بخش کنترل کنندهی
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