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Περίληψη
Στη μελέτη δικτύων ομοίων ταλαντωτών, η επικρατούσα άποψη για την εξέλιξη του συστήματος
ήταν είτε ο πλήρης συγχρονισμός, είτε ασυγχρόνιστες ταλαντώσεις. Στην αρχή της προηγούμενης
δεκαετίας (2002) ανακαλύφθηκε ένα νέο υβριδικό φαινόμενο συγχρονισμού στο οποίο παρατηρείται
συνύπαρξη περιοχών με συγχρονισμένους και ασυγχρόνιστους ταλαντωτές, το οποίο ονομάστηκε
χιμαιρική κατάσταση. Στην παρούσα εργασία, θεωρείται δίκτυο μη γραμμικών ταλαντωτών τύπου
F itzHugh − N agumo (F HN ) σε τοπολογία δακτυλίου με μη τοπικές συνδέσεις. Το συγκεκριμένο
σύστημα για κατάλληλες τιμές των παραμέτρων ελέγχου εμφανίζει το φαινόμενο χιμαιρικών
καταστάσεων και μάλιστα σε διάφορες πολλαπλότητες (πολυχιμαιρικές καταστάσεις). Καθώς οι
ταλαντωτές F HN είναι ένα κλασσικό μοντέλο που προσομοιάζει τη λειτουργία νευρώνων, η παρούσα
μελέτη επικεντρώνεται στην επίδραση αποπτωτικών διεργασιών σε φαινόμενα συγχρονισμού F HN
νευρώνων.
Αρχικά παρουσιάζονται βασικές αρχές νευροφυσιολογίας (φυσικοχημείας) για την κατανόηση του
τρόπου ολοκλήρωσης των ηλεκτρικών σημάτων στους νευρώνες. Ακολουθεί η μοντελοποίηση της
δομικής μονάδας της αξονικής μεμβράνης μέσω του μη γραμμικού ταλαντωτικού μοντέλου F HN , το
οποίο και αναλύεται στο φασικό του επιπέδο. Στη συνέχεια συνδέεται σε δίκτυο και παράγωνται οι
διάφορες πολυχιμαιρικές καταστάσεις. Με χρήση του συζευγμένου μοντέλου και με έμπνευση από τις
νευροεπιστήμες, εξετάζεται η εξέλιξη της δυναμικής του διαταραγμένου συστήματος όπου εισάγονται
περιοχές μη ταλαντούμενων κόμβων (απόπτωση) ή περιοχές ασύζευκτων κόμβων (απονεύρωση).
Δείχνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζονται τα επίπεδα συγχρονισμού του συστήματος
καθώς και η θέση των ασυγχρόνιστων περιοχών στο δίκτυο. Ειδικά για την περίπτωση της εισαγωγής
μη ταλαντούμενων κόμβων, παρατηρούνται φαινόμενα μετάβασης μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων
ευστάθειας που συνυπάρχουν στο σύστημα (πολυ-ευστάθεια).
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Abstract
Until very recently, the dynamics of networks of identical oscillators were considered relatively
uninteresting, as they were expected to either synchronise or drift incoherently indefinitely. In
the beginning of the last decade (2002), a new synchronisation phenomenon was discovered, in
which it was observed a state of coexisting regions of synchronous and asynchronous oscillations,
named chimera state. In this study, a network of non-linear FitzHugh-Nagumo (FHN) oscillators
in a ring topology with non-local coupling was considered. It has been shown that for this
particular system, the phenomenon of chimera states arises, and in fact in various multiplicity
(multi-chimera states). As FHN oscillators represent neural functioning, this study focuses on
the effects of apoptotic mechanisms in synchronisation phenomena of FHN neurones.
Firstly, basic principles of neurophysiology (electrochemistry) are discussed, as it is essential
for the understanding of neural signal integration. The modelling of the axonal membrane unit
is presented, which leads to the FHN oscillator. The FHN model is then analysed in its phase
plane. Afterwards, the model is connected in networks and the various multi-chimera states
are produced. Using the coupled FHN model and, inspired by neuroscience, the evolution of
the dynamics of the perturbed system is studied, where non-oscillatory regions (apoptosis) and
non-coupled nodes (denervation) are introduced. It is shown, that in both those cases the levels
of synchronicity of the system are affected, and also the position of the incoherent regions in the
network. Especially when non-oscillatory regions are introduced, transition phenomena between
different stable states are observed, which coexist in the system (multi-stability).
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Κεφάλαιο 1

΄Εννοιες Μη Γραμμικής Δυναμικής
Η μελέτη πολύπλοκων συστημάτων βασίζεται έντονα στη θεωρία της μη γραμμικής Δυναμικής. Για
το σκοπό αυτό, στο πρώτο αυτό κεφάλαιο συνοψίζονται κάποιες θεμελιώδεις έννοιες των δυναμικών
συστημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη κατανόηση της παρούσας εργασίας. Αρχικά γίνεται
μία συζήτηση για την έννοια της μη γραμμικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υπερβολικά
σημεία ισορροπίας και γίνεται χαρακτηρισμός της ευστάθειας τους, καθώς και μια εισαγωγή στη
θεωρία διακλαδώσεων.΄Υστερα γίνεται αναφορά στη δυναμική του οριακού κύκλου, συνοδευόμενη
από το παράδειγμα του συστήματος V an der P ol. Τέλος γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της
μεθόδου Euler, καθώς η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων είναι απαραίτητη στη μελέτη
μη γραμμικών δυναμικών.

1.1

Μη Γραμμικότητα

Η μη γραμμικότητα είναι μία από αυτές τις περίεργες έννοιες, οι οποίες ορίζονται από το τι δεν
είναι. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίσουμε ξεκάθαρα τις ιδιότητες της γραμμικότητας, ώστε να είμαστε
σε θέση να αναγνωρίσουμε μια μη γραμμική διεργασία από την απουσία των ιδιοτήτων αυτών. Ας
αναλογιστούμε ένα περίπλοκο σύστημα, το οποίο εξαρτάται από μία πληθώρα παραγόντων. Μια
ιδιότητα της γραμμικότητας, είναι ότι η απόκριση της δράσης κάθε τέτοιου παράγοντα είναι ανάλογη
της τιμής του. Αυτή ονομάζεται ιδιότητα της αναλογικότητας. Θεωρώντας το κλασσικό παράδειγμα
του εκκρεμούς, μπορούμε να πούμε ότι το ύψος που φτάνει το εκκρεμές κατά τη λίκνιση είναι
ανάλογο της δύναμης που του ασκήθηκε για τη μετακίνηση του από τη θέση ισορροπίας. Αυτό
όμως ισχύει μόνο για τη περίπτωση όπου το εκκρεμές δεν περιστρέφεται περί του σταθερού του
σημείου, το νήμα παραμένει τεντωμένο κατα την επιστροφή κτλ. ΄Αν κάποια από αυτές τις συνθήκες
δεν ικανοποιείται, τότε η γραμμική συμπεριφορά του εκκρεμούς χάνεται. Επομένως, μπορούμε να
θεωρήσουμε γραμμικό το σύστημα του εκκρεμούς για μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης δύναμης,
όμως γίνεται ολοένα και περισσότερο μη γραμμικό, όσο η δύναμη αυτή αυξάνεται. Μία δεύτερη
ιδιότητα της γραμμικότητας είναι ότι η ολική απόκριση του συστήματος σε μία δράση ισούται με
το άθροισμα των αποτελεσμάτων των τιμών του κάθε ξεχωριστού παράγοντα. Αυτή ονομάζεται
ιδιότητα της ανεξαρτησίας. Παραδείγματος χάριν, η ταχύτητα που αποκτάει ένα κινητό σώμα, είναι
ανάλογη του αθροίσματος των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του.
Η απόκριση R ενός φυσικού συστήματος είναι γραμμική, όταν είναι ευθέως ανάλογη της
εφαρμοζόμενης δύναμης F . Αλγεβρικά, η έκφραση αυτή παίρνει την μορφή R = αF + β, όπου
α και β σταθερές. ΄Αν η απόκριση του συστήματος είναι μηδενική, απουσίας της εφαρμοζόμενης
δύναμης, τότε β = 0. Εάν σε ένα γραμμικό σύστημα, εφαρμόζονται δύο διακριτές δυνάμεις F1 και
F2 , τότε η ολική απόκριση θα είναι R = α1 F1 + α2 F2 όπου α1 , α2 ανεξάρτητες σταθερές. Για N
ανεξάρτητες δυνάμεις, που συμβολίζονται από το διάνυσμα F = (F1 , F2 , ..., FN ), η απόκριση του
συστήματος θα είναι γραμμική αν υπάρχει ένα διάνυσμα α = α1 , α2 , ..., αN ανεξαρτήτων σταθερών
στοιχείων, τέτοιο ώστε
N
X
R = αF =
αj Fj .
j=1
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1.2. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
Αυτές οι ιδέες εκτείνονται και σε πιό γενικά συστήματα, όπου F μια γενικευμένη χρονοεξαρτώμενη
δύναμη και R η γενικευμένη απόκριση.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι η παραπάνω
έκφραση, υποδηλώνει ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι δυναμικό, δηλαδή οι παρατηρούμενες ποσότητες
μεταβάλλονται με το χρόνο, παρότι η σχέση δράσης-απόκρισης μπορεί να είναι ανεξάρτητη του
χρόνου. Αυτές οι μεταβολές των παρατηρούμενων ποσοτήτων, αναφέρονται ως εξέλιξη του
συστήματος και μόνο για τα πολύ απλά συστήματα η σχέση μεταξύ των εξαρτημένων και των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι γραμμική.
Αν κάνουμε μια γραφική απεικόνιση σε ένα σύστημα συντεταγμένων με άξονες όλων των
ανεξάρτητων μεταβλητών που περιγράφουν το σύστημα, τότε η κατάσταση του δεδομένου
συστήματος ορίζεται ως ένα σημείο στο γράφημα, το οποίο συνήθως αποκαλείται χώρος των φάσεων
ή χώρος των καταστάσεων. Η κατάσταση του συστήματος είναι ο πλήρης προσδιορισμός όλων των
ανεξαρτήτων μεταβλητών που είναι απαραίτητες για να περιγράψουν το σύστημα σε μία δεδομένη
χρονική στιγμή. Στο παράδειγμα του εκκρεμούς, ο προσδιορισμός της γωνιακής θέσης ή του
ύψους του σώματος περιγράφει απόλυτα τη στιγμιαία κατάσταση του εκκρεμούς, το οποίο είναι
ένα μονοδιάστατο σύστημα. Στο πέρασμα του χρόνου, το σημείο διαγράφει μια καμπύλη η οποία
ονομάζεται τροχιά και περιγράφει τη χρονική εξέλιξη του συστήματος. Κάθε σημείο στο χώρο
των φάσεων αντιπροσωπεύει μία κατάσταση του συστήματος, και συνεπώς η τροχιά περιγράφει
την ακολουθία των διαφορετικών καταστάσεων που καταλαμβάνει το σύστημα στο πέρασμα του
χρόνου, χωρίς όμως να προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει σε κάθε μία
από αυτές. Η γεωμετρική αναπαράσταση αυτή, αποτελεί ένα από τα πιό χρήσιμα εργαλεία της
θεωρίας δυναμικών συστημάτων, για την ανάλυση χρονοεξαρτώμενων ιδιοτήτων των μη γραμμικών
συστημάτων. Με τον όρο μη γραμμικό σύστημα, εννοούμε ότι η έξοδος του συστήματος (output)
δεν είναι ανάλογη της εισόδου (input). Μια συνέπεια της παραπάνω έκφρασης, είναι ότι για ένα
γραμμικό σύστημα, δύο τροχιές με παραπλήσιες αρχικές συνθήκες στο χώρο των φάσεων, θα
παραμείνουν κοντά σε οποιαδήποτε μελλοντική χρονική στιγμή, και επομένως και οι καταστάσεις
τις οποίες αντιπροσωπεύουν. ΄Αν όμως το σύστημα είναι μη γραμμικό, τότε δύο τέτοιες τροχιές
μπορεί να παρεκλίνουν με τη χρονική εξέλιξη και σε επικείμενες χρονικές στιγμές να βρίσκονται
αυθαίρετα μακριά η μία από την άλλη. Δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δύο τροχιών δεν εξελίσσεται
με αναλογικό τρόπο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβεί σε ένα μη
γραμμικό σύστημα, καθώς είναι θέμα ευστάθειας.

1.2

Υπερβολικά
Σημεία
Διακλαδώσεων

Ισορροπίας

και

Θεωρία

Στη μελέτη πολύπλοκων συστημάτων, τα συστήματα εξισώσεων περιγράφονται από μία πληθώρα
μεταβλητών πέραν των δυναμικών, που χαρακτηρίζονται ως παράμετροι του συστήματος. Για
δεδομένη προσομοίωση, οι παράμετροι αντιμετωπίζονται ως σταθερές, όμως η μεταβολή τους μπορεί
να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές εικόνες δυναμικής. Η έκφραση ενός δυναμικού συστήματος δίνεται
ẋ = f (x; µ),

x ∈ En,

µ ∈ Rk

(1.1)

όπου µ = (µ1 , µ2 , ..., µk ) οι παράμετροι του συστήματος. Εξετάζοντας το σύστημα για διάφορες
τιμές των παραμέτρων, μας ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε εκείνες, για τις οποίες τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του φασικού διαγράμματος αλλάζουν. Η τοπολογία του φασικού διαγράμματος,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη και την ευστάθεια των σημείων ισορροπίας. Συνεχής
μεταβολή μίας εκ των παραμέτρων, που συνηθίζεται να ονομάζεται παράμετρος ελέγχου, μπορεί να
προκαλέσει αλλαγή του αριθμού των σημείων ισορροπίας, ή και αλλαγή της ευστάθειας τους. Για τη
κρίσιμη τιμή µ0 της παραμέτρου ελέγχου, όπου παρατηρείται μία τέτοια αλλαγή, ονομάζεται σημείο
διακλάδωσης. Για τις τιμές του µ όπου επηρεάζονται και οι περιοδικές λύσεις του συστήματος,
πέραν από τα σημεία ισορροπίας, μιλάμε για διακλαδώσεις του συστήματος. Μιάς και στα επόμενα
κεφάλαια μελετώνται επίπεδα συστήματα, θα εστιάσουμε σε διακλαδώσεις επίπεδων συστημάτων.
Πρώτα όμως ας κάνουμε μία ανασκόπηση στο χαρακτηρισμό υπερβολικών σημείων ισορροπίας στο
12
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διδιάστατο χώρο. Ας θεωρήσουμε επίπεδο σύστημα που περιγράφεται από τις εξισώσεις
x˙1 = f1 (x1 , x2 )
x˙2 = f2 (x1 , x2 )
Ο ιακωβιακός πίνακας θα έχει τη μορφή
J=

∂f1
∂x1
∂f2
∂x1

∂f1
∂x2
∂f2
∂x2

!

Θα έχει δύο ιδιοτιμές, οι οποίες μπορεί να είναι πραγματικές ή συζυγείς μιγαδικές. Τα υπερβολικά
σημεία ισορροπίας θα είναι
1. Κόμβος, όταν οι ιδιοτιμές είναι και οι δύο πραγματικές και με το ίδιο πρόσημο. Για αρνητικές
ιδιοτιμές ο κόμβος είναι ευσταθής και ασταθής για θετικές.
2. Σάγμα, όταν οι ιδιοτιμές είναι πραγματικές με αντίθετα πρόσημα. Το σάγμα είναι πάντα
ασταθές.
3. Εστία, όταν οι ιδιοτιμές είναι συζυγείς μιγαδικές, με <(λ) 6= 0. ΄Οταν το πραγματικό μέρος
των ιδιοτιμών είναι αρνητικό, τότε η εστία είναι ευσταθής. Για θετικό πραγματικό μέρος είναι
ασταθής.
΄Αν θεωρήσουμε το ίχνος
τ = trJ =

∂f1
∂f2
+
∂x1 ∂x2

(1.2)

και την ορίζουσα του Ιακωβιανού πίνακα
∆ = detJ =

∂f1 ∂f2
∂f1 ∂f2
−
∂x1 ∂x2 ∂x2 ∂x1

(1.3)

μπορούμε να συνοψίσουμε τη κατηγοριοποίηση των σημείων ισορροπίας στο σχήμα 1.1. Ο ημιάξονας
τ = 0, ∆ > 0 αντιστοιχεί στις μη υπερβολικές λύσεις που προκύπτουν από διακλάδωση Hopf και ο
άξονας ∆ = 0 για διακλάδωση σάγματος-κόμβου.

Σχήμα 1.1: Κατηγοριοποίηση των υπερβολικών σημείων ισορροπίας στο επίπεδο [14]
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1.2. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
Συνεχίζοντας με τις διακλαδώσεις στο επίπεδο, η πρώτη που θα μας απασχολήσει είναι
η διακλάδωση σάγματος-κόμβου. Στη διακλάδωση σάγματος-κόμβου, δύο σημεία ισορροπίας
συγχωνεύονται και αφανίζονται ή εμφανίζονται ταυτόχρονα, ανάλογα με τη μεταβολή της παραμέτρου
ελέγχου µ. Αν θεωρήσουμε τιμή του µ > µ0 και αρχίσουμε να τη μειώνουμε, τότε στο σημείο
διακλάδωσης µ = µ0 θα εμφανιστούν δύο σημεία ισορροπίας, ένα ασταθές και ένα ευσταθές. Φασικά
διαγράμματα για διάφορες τιμές του µ δίνονται στο σχήμα 1.2. Η αντιπροσωπευτική οικογένεια
συστημάτων που εμφανίζουν διακλάδωση σάγματος κόμβου δίνεται από τις εξισώσεις
ẋ = µ − x2

(1.4)

ẏ = −y

(1.5)

Σχήμα 1.2: Φασικά διαγράμματα για µ < 0, µ = 0 και µ > 0, πριν (a), κατά (b) και μετά (c) τη
διακλάδωση σάγματος-κόμβου

Η δεύτερη διακλάδωση που θα εξετάσουμε ονομάζεται διακλάδωση Hopf . ΄Ενα σημείο ευσταθούς
ισορροπίας, μπορεί να μετατραπεί σε ασταθές, με μεταβολή της παραμέτρου ελέγχου του συστήματος.
Η ταλαντευόμενη αυτή αστάθεια προκαλείται μέσω της διακλάδωσης Hopf . Μια αντιπροσωπευτική
οικογένενεια συστημάτων αυτού του τύπου διακλάδωσης δίνεται από τις εξισώσεις
ẋ = −y + x(µ − x2 − y 2 )

(1.6)

ẏ = x + y(µ − x2 − y 2 )

(1.7)

όπου για
• µ < 0 έχουμε ευσταθή εστία
• µ = 0 έχουμε κέντρο
• µ > 0 έχουμε ασταθή εστία

Σχήμα 1.3: Υποκρίσιμη και Υπερκρίσιμη διακλάδωση Hopf
Στη διακλάδωση Hopf , η ευστάθεια ενός σημείου ισορροπίας εξαφανίζεται μέσω της αλληλεπίδρασης
με έναν οριακό κύκλο. ΄Ετσι, μπορούμε να θεωρήσουμε δύο είδη διακλάδωσης Hopf , ανάλογα με
τη φύση αυτής της αλληλεπίδρασης.
14
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Σχήμα 1.4: Σχηματικά η υπερκρίσιμη διακλάδωση Hopf συναρτήσει της παραμέτρου ελέγχου β [16]
• Υπερκρίσιμη Διακλάδωση Hopf . Με μεταβολή των παραμέτρων ελέγχου του
συστήματος, παρατηρείται η δημιουργία ενός ευσταθούς οριακού κύκλου στο σημείο της
διακλάδωσης και ένα σημείο ευσταθούς ισορροπίας μετατρέπεται σε ασταθές, με αποτέλεσμα
να προκαλούνται ταλαντώσεις με συνεχώς αυξανόμενο πλάτος ταλάντωσης. Οι ταλαντώσεις
αυτές έλκονται από τον ευσταθή οριακό κύκλο.
• Υποκρίσιμη Διακλάδωση Hopf . Σε αυτή τη περίπτωση, μεταβολή των παραμέτρων
ελέγχου, οδηγεί στην εξαφάνιση ενός ασταθούς οριακού κύκλου που υπήρχε πρίν τη
διακλάδωση, καθώς συγχωνεύεται με το σημείο ισορροπίας που περιέβαλλε. Μετά τη
διακλάδωση, το σημείο ισορροπίας γίνεται ασταθές.

Σχήμα 1.5: Σχηματικά η υποκρίσιμη διακλάδωση Hopf συναρτήσει της παραμέτρου ελέγχου β [16]

15

1.3. ΟΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ V AN DER P OL

1.3

Οριακός Κύκλος και η εξίσωση V an der P ol

Στην ενότητα αυτή, θα κάνουμε μία σύντομη επεξήγηση της έννοιας του οριακού κύκλου που
εισήχθηκε προηγουμένως, καθώς οι οριακοί κύκλοι χρησιμοποιούνται εκτενώς στη μοντελοποίηση
της συμπεριφοράς, πολλών πραγματικών ταλαντούμενων συστημάτων.Στη συνέχεια, για περαιτέρω
κατανόηση παραθέτουμε το παράδειγμα του συστήματος V anderP ol, το οποίο όπως θα δούμε στη
συνέχεια, σχετίζεται και με τους νευρωνικούς ταλαντωτές.

1.3.1

Οριακός Κύκλος

Σε επίπεδα διατηρητικά συστήματα, συστήματα δηλαδή όπου η Χαμιλτονιανή που τα περιγράφει
είναι χρονοανεξάρτητη και συνεπώς δεν εμφανίζονται απώλειες ενέργειας, είναι δυνατή η ύπαρξη
περιοδικών τροχιών, όπου οι φασικές καμπύλες εμφανίζονται κλειστές, περικλείοντας κάποιο κέντρο.
΄Αν θεωρηθεί σύστημα
dV (x)
ẍ = f (x), f (x) = −
(1.8)
dx
με το δυναμικό να παρουσιάζει ένα ελάχιστο στο x0 , όλες οι τροχιές είναι περιοδικές και προκύπτουν
από το ολοκλήρωμα της ενέργειας
1
E = ẋ2 + V (x)
(1.9)
2
΄Αν όμως εισηχθεί στο σύστημα και ένας όρος ανάλογος της ταχύτητας, δηλαδή
ẍ = f (x) − bẋ

(1.10)

η ενέργεια θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση
dE
= −bẋ2
dt

(1.11)

Στην περίπτωση b > 0, έχουμε το απωλεστικό σύστημα, όπου η ενέργεια μειώνεται μέχρι να
καταλήξει στο σημείο ισορροπίας, όπου η ενέργεια παίρνει την ελάχιστη τιμή του δυναμικού.
Αναλόγως, με τον τρόπο σύγκλισης της τροχιάς, στο σημείο ισορροπίας, αυτό θα χαρακτηρίζεται
είτε ως εστία, είτε ως κόμβος. ΄Αν όμως θεωρήσουμε b < 0, θα έχουμε την ίδια γεωμετρία στις
φασικές τροχιές, αλλά με αντίθετη φορά. Στη περίπτωση όμως που ο συντελεστής δεν εμφανίζει
σταθερό πρόσημο, άλλα η τιμή του μεταβάλλεται ανάλογα με το σημείο του φασικού χώρου που
βρίσκεται η τροχιά τη κάθε στιγμή, δηλαδή ένα σύστημα
ẍ = f (x) − b(x, ẋ)ẋ

(1.12)

τότε ο χώρος των φάσεων χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στη μία ο συντελεστής b παίρνει θετική
τιμή, ενώ στην άλλη αρνητική. Κατα συνέπεια, η τροχία κερδίζει, ή χάνει ενέργεια, ανάλογα με τη
θέση της στο φασικό επίπεδο. Υπο συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να παρουσιαστεί στο σύστημα,
μια μεμονωμένη περιοδική λύση, όπου όλες οι τροχιές στη γειτονιά της, να τείνουν ασυμπτωτικά σε
αυτήν για t → ±∞. Αυτή η λύση, ονομάζεται Οριακός Κύκλος.

1.3.2

Η εξίσωση V an Der P ol

΄Ενα σύστημα που εμφανίζει συμπεριφορά οριακού κύκλου είναι ο μη γραμμικός ταλαντωτής
V an Der P ol. Ουσιαστικά, είναι ένα κύκλωμα αυτοδιεγηρόμενων ηλεκτρικών ταλαντώσεων που
αποτελείται από μία αντίσταση, ένα πηνίο και έναν πυκνωτή, και από μια μη γραμμική δίοδο σήραγγας.
Θεωρώντας τη σχέση εισόδου-εξόδου της διόδου
i = φt (v) = φ(v − E0 ) + I0

(1.13)

η εξίσωση του κυκλώματος που απεικονίζεται στο σχήμα 1.6 γράφεται
V̇ =

1
(−φ(V ) − W )
C
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Σχήμα 1.6: Το κύκλωμα και η χαρακτηριστική της διόδου

Ẇ =

1
V
L

(1.15)

Τα παραπάνω μπορούν να γραφούν στη μορφή
1
1
(a − 3γV 2 )V̇ +
V =0
(1.16)
C
LC
p
p
√
Αν θεωρήσουμε τους μετασχηματισμούς x = 3γ/aV , t0 = t/ LC, και  = L/Ca, η παραπάνω
εξίσωση παίρνει τη μορφή
ẍ − (1 − x2 )ẋ + x = 0
(1.17)
V̈ −

και ονομάζεται εξίσωση V an Der P ol. Για μικρές τιμές του x, ο όρος x2 είναι αμελητέος και
το σύστημα γραμμικοποιείται με αρνητικό damping (όρος απωλειών) −ẋ. Το σταθερό σημείο
(0,0) είναι ασταθές και εστία για 0 <  < 2 ή κόμβος αλλού. Για μεγάλα x όμως ο τετραγωνικός
όρος x2 υπερισχύει το damping γίνεται θετικό. Επομένως η δυναμική του συστήματος περιορίζεται
σε μία περιοχή γύρω από το σταθερό σημείο. Το σύστημα V an Der P ol ικανοποιεί το θεώρημα
του Lienard1 που σιγουρεύει την ύπαρξη ευσταθούς οριακού κύκλου στο φασικό επίπεδο. ΄Ενας
τέτοιος οριακός κύκλος φαίνεται στο σχήμα 1.7, ο οποίος παρήχθηκε με χρήση mathematica.
Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Lienard y = x − x3 /3 − ẋ/, το σύστημα μπορεί να γραφτεί
ως
1
ẋ = (x − x3 − y)
(1.18)
3
x
ẏ =
(1.19)

που μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση του μοντέλου F itzHugh − N agumo που θα εξεταστεί
παρακάτω.

1

΄Εστω f, g δύο συνεχείς διαφορίσιμες συναρτήσεις στο R, όπου η g περιττή και η f άρτια. Τότε η δεύτερης
τάξης συνήθης διαφορική εξίσωση της μορφής
d2 x
dx
+ f (x)
+ g(x) = 0
dt2
dt
ονομάζεται εξίσωση Lienard. Η εξίσωση μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα ισοδύναμο διδιάστατο σύστημα
διαφορικών εξισώσεων που ονομάζεται σύστημα Lienard. Το θεώρημα Lienard λέει πως ένα σύστημα Lienard
έχει μοναδικό και ευσταθή οριακό κύκλο αν ισχύουν:
• g(x) > 0, ∀x > 0
Rx
• limx→∞ 0 f (ξ)dξ = ∞
Rx
• Η F (x) = 0 f (ξ)dξ έχει ακριβώς μία θετική ρίζα σε κάποια τιμη ρ, όπου F (x) < 0 για 0 < x < ρ και
F (x) > 0 και μονότονη για x > ρ.
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1.4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ EU LER
y

2

1

-2

1

-1

2

x

-1

-2

Σχήμα 1.7: Οριακός κύκλος του συστήματος V an Der P ol για ε=0.8 και διάφορες αρχικές συνθήκες

1.4

Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με τη
μέθοδο Euler

Για τη μελέτη φυσικών φαινομένων και συστημάτων, ειδικά αυτών που εξελίσσονται στο
χρόνο, απαιτείται κάποια μαθηματική θεμελίωση που να τα περιγράφει. Η μοντελοποίηση τέτοιων
συστημάτων, συνήθως γίνεται με χρήση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Κάποιες κατηγορίες
συνήθων διαφορικών εξισώσεων, γίνεται να επιλυθούν αναλυτικά, αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεση,
καθώς οι περισσότερες δεν έχουν αναλυτικές λύσεις κλειστής μορφής, και η επίλυση τους
επιτυγχάνεται μόνο αριθμητικά. Αν θεωρήσουμε μία συνήθης διαφορική εξίσωση της μορφής
F (x, y,

dy d2 y
dn y
, 2 , ..., n ) = 0
dx dx
dx

(1.20)

έχει μοναδική λύση, μόνο στη περίπτωση που συνοδεύεται από n συνθήκες. Εάν οι συνθήκες αυτές,
ορίζονται σε ένα σημείο x, έστω x0 τότε το πρόβλημα ονομάζεται πρόβλημα αρχικών τιμών, ενώ εάν
ορίζονται σε περισσότερα από ένα σημείο, τότε ονομάζεται πρόβλημα οριακών τιμών. Ο πιό απλός
αριθμητικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος αρχικών τιμών, καθώς και αυτή που χρησιμοποιούμε
στις μελέτες αυτής της εργασίας, είναι η μέθοδος Euler που αποτελεί μέθοδο, ενός βήματος.
Ας θεωρήσουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών
dy
= f (x, y)
dx

(1.21)

y(x0 ) = y0

(1.22)

Η μέθοδος Euler στηρίζεται στην υπόθεση ότι για μία μικρή απόσταση ∆x κατά μήκος του άξονα
x, η κλίση της συνάρτησης y(x) είναι σταθερή με τιμή ίση με την τιμή της κλίσης στην αρχή του
διαστήματος. Αναπτύσσοντας την y(x) σε σειρά T aylor γύρω από το σημείο x0 παίρνουμε
y(x0 + ∆x) = y(x0 ) + ∆x

∆x2 d2 y
dy
|x=x0 +
|x=x0 + ...
dx
2 dx2

(1.23)

Εφαρμόζοντας τώρα τη βασική υπόθεση της μεθόδου Euler στη πρώτη παράγωγο και αγνοώντας
όρους δεύτερης και άνω τάξης, προκύπτει η σχέση
y(x0 + ∆x) ≈ y(x0 ) + ∆xf (x0 , y0 )
18
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Σχήμα 1.8: Γεωμετρική Απεικόνιση της μεθόδου Euler [W ikipedia, Euler0 s method, 2016]
Αφού υπολογίσουμε την τιμή y(x1 ) = y(x0 + ∆x) επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και προκύπτει
y(x2 ) ≈ y(x1 ) + ∆xf (x1 , y1 )

(1.25)

Θεωρώντας επαναλήψεις της διαδικασίας πάνω στον άξονα x με βήμα h = ∆x μπορούμε να εξάγουμε
την αναδρομική σχέση Euler
y(xi+1 ) = y(xi + h) ≈ y(xi ) + hf (xi , y(xi )),

i = 0, 1, 2, ...

(1.26)

ή απλούστερα
yi+1 = yi + hf (xi , yi ) + O(h2 ),

i = 0, 1, 2, ...

(1.27)

Η κατανόηση της μεθόδου Euler καθίσταται πολύ ευκολότερη με τη γεωμετρική της ερμηνεία, όπως
απεικονίζεται στο σχήμα 1.8. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική μόνο όταν η συνάρτηση y(x) είναι
ομαλή και η κλίση της στο διάστημα ∆x παραμένει σταθερή και ίση με την κλίση της y(x) στην αρχή
του διαστήματος.
Μέχρι στιγμής διατυπώσαμε τη μέθοδο Euler εφαρμόζοντας αριθμητική παραγώγιση. Συνηθέστερα
όμως, χρησιμοποιείται αριθμητική ολοκλήρωση. Αναδιατυπώνοντας, επιλέγουμε το μέγεθος h από
τη σχέση
xN − x0
h=
(1.28)
N
όπου N ο αριθμός των ίσων διαστημάτων που διαιρείται το διάστημα [x0 , xN ] και xi = x0 + ih,
i = 0, 1, ..., N . Με ολοκλήρωση της διαφορικής εξίσωσης κατά μήκος των N υποδιαστημάτων
έχουμε
Z x1
y1 = y0 +
f (x, y)dx
x0
Z x2
y2 = y0 +
f (x, y)dx
x1

.
.

Z

xi+1

yi+1 = y0 +
.

f (x, y)dx
xi

.
Z
yN

xN

= yN −1 +

f (x, y)dx
xN −1

Πάλι θεωρούμε τη βασική υπόθεση της μεθόδου Euler όπου υποθέτουμε ότι η τιμή της συνάρτησης
f (x, y) σε κάθε υποδιάστημα παραμένει σταθερή. Η προσέγγιση αυτή είναι αντίστοιχη με την
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μεθοδολογία αριθμητικής ολοκλήρωσης I1 , με ακρίβεια O(h2 ). Για μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούμε
να αντικαταστήσουμε την αριθμητική ολοκλήρωση I1 με I2 , δηλαδή κανόνα τραπεζίου, όπου
παίρνουμε την αναγωγική έκφραση
yi+1 = yi +

h
[f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1 )] + O(h3 )
2

(1.29)

Η παραπάνω σχέση ονομάζεται πεπλεγμένη σχέση Euler , όπου η ζητούμενη ποσότητα προκύπτει
με επανάληψη που σταματά όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο σύγκλισης.
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Κεφάλαιο 2

Νευροφυσιολογία
Παρότι τα μοντέλα νευρώνων μελετώνται αυτοτελώς ως δυναμικά συστήματα πλέον, η εξαγωγή
τους βασίζεται στους μηχανισμούς λειτουργίας του νευρώνα και ιδιαίτερα στο τρόπο παραγωγής και
μετάδοσης της πληροφορίας. Επίσης η μελέτη της δυναμικής συστημάτων νευρωνικών ταλαντωτών,
δανείζεται συχνά έννοιες από τη νευροφυσιολογία. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, παρουσιάζεται μια
σύνοψη της δομής του νευρώνα και στη συνέχεια γίνεται μία εστίαση στη κυτταρική μεμβράνη, η
οποία είναι υπεύθυνη για τις περισσότερες κυτταρικές διεργασίες, όπως το δυναμικό δράσης, που
μελετάται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.1

2.1

Η ανατομία του νευρώνα

Ο νευρώνας, ή νευρικό κύτταρο, είναι ένα ηλεκτρικά διεγειρόμενο κύτταρο το οποίο επεξεργάζεται
και μεταδίδει πληροφορίες, μέσω ηλεκτρικών και χημικών σημάτων. Οι νευρώνες συνδέονται
μεταξύ τους σχηματίζοντας δίκτυα νευρώνων και αποτελούν τα κύρια συστατικά του εγκεφάλου
και του νοτιαίου μυελού στο κεντρικό νευρικό σύστημα καθώς και των γαγγλίων στο περιφερειακό.
Ειδικεύονται κατά βάση σε αισθητήριους νευρώνες και σε κινητήριους νευρώνες. Τα κύρια ανατομικά
συστατικά ενός τυπικού νευρώνα είναι
• Το σώμα, που περιέχει τον πυρήνα, και εκεί συμβαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό της
πρωτεϊνοσύνθεσης.
• Οι δενδρίτες, οι οποίοι είναι κυτταρικές προεκτάσεις με πολλές διακλαδώσεις. Σε αυτό το
σημείο λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο ποσοστό της λήψης πληροφοριών στο νευρώνα.
• Ο άξονας, που μοιάζει με λεπτό καλώδιο και εκτείνεται δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες
φορές τη διάμετρο του σώματος σε μήκος. Ο άξονας μεταφέρει νευρικά σήματα από το σώμα
(ή και προς, ορισμένες φορές). Πολλοί νευρώνες έχουν μόνο έναν άξονα, ο οποίος όμως
συνήθως διακλαδώνεται εκτενώς, επικοινωνώντας με πολλά άλλα κύτταρα.
• Το αξονικό τερματικό, που περιέχει τις συνάψεις, ειδικευμένες δομές που
απελευθερώνουν χημικές ουσίες, γνωστές ως νευροδιαβιβαστές, με σκοπό την επικοινωνία
με άλλους νευρώνες.

1
Τα σχήματα του παρόντος κεφαλαίου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, έχουν παρθεί από το βιβλίο του M ann
”T he N ervous System In Action”
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Σχήμα 2.1: Η ανατομία του νευρώνα, [wikivet.net, 2016]

2.2

Δυναμικά Μεμβρανών

Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά ενός νευρωνικού συστήματος, θα πρέπει πρωτίστως
να στραφούμε στη δομική μονάδα του ενός νευρώνα. ΄Ετσι γνωρίζοντας τις ιδιότητες του μη
συζευγμένου νευρώνα, μπορούμε, με υπέρθεση, να μελετήσουμε τις ιδιότητες δικτύων. Στη
πραγματικότητα, οι γενικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, ισχύουν για όλα τα διεγειρόμενα
κύτταρα.

2.2.1

Η δομή της μεμβράνης

Παρ΄ότι οι νευρώνες στο κύτταρο τους συμπεριλαμβάνουν όλες τις τυπικές ενδοκυττάριες διατάξεις,
όπως τον πυρήνα, το σύμπλεγμα Γκόλτζι κ.ο.κ, το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον το
παρουσιάζει η μεμβράνη, και αυτό γιατί σχετίζεται με τα τυπικά γεγονότα λειτουργίας των νευρικών
κυττάρων.
΄Οπως όλα τα κύτταρα, έτσι και το νευρικό, οριοθετείται από μια μεμβράνη, την επονομαζόμενη
πλασματική μεμβράνη ή πλασμόλημμα.
Αποτελείται κατα 40% από λιπίδια (φωσφολιπίδια,
γλυκολιπίδια, χοληστερόλη) και κατά 60% από πρωτεϊνες. Τα λιπίδια της μεμβράνης έχουν μια
πολική και μία μη πολική περιοχή. Οι πολικές άκρες είναι υδρόφιλες και επειδή η μεμβράνη διαχωρίζει
το εξωκυττάριο από το ενδοκυττάριο υγρό, ο προσαντολισμός των λιπιδίων είναι τέτοιος, έτσι ώστε
να σχηματίζεται ένα διπλό στρώμα με τις πολικές άκρες προς τα έξω και τις μη πολικές προς τα
μέσα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Αυτός ο σχηματισμός αποτελεί το σκελετό της μεμβράνης
και έχει πλάτος περίπου 5-10 nm. Το λιπιδικό στρώμα, θεωρείται και αυτό υγρό, μέσα στο οποίο
παρουσιάζονται οι πρωτεϊνες, κάποιες σε σταθερή θέση και κάποιες που κινούνται ελεύθερα. Η
φύση των πρωτεινών που περιέχονται σε μια μεμβράνη, προσδιορίζει και τον ειδικό της χαρακτήρα,
διαχωρίζοντας την από άλλου τύπου μεμβράνες. Στα νευρικά κύτταρα συγκεκριμένα παρουσιάζονται
πέντε τύποι μεμβρανικών πρωτεϊνών, οι οποίοι είναι:
1. Δομικά Στοιχεία που συγκρατούν μαζί τα κύτταρα, σταθεροποιούν άλλες πρωτεϊνες και
διατηρούν την υποκυττάρια δομή.
2. ΄Ενζυμα τα οποία διεκπεραιώνουν χημικές αντιδράσεις.
3. Υποδοχείς παρέχουν σημεία για την επιλεκτική σύζευξη ουσιών (όπως π.χ. διαβιβαστές)
με το κύτταρο.
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4. Κανάλια μέσα από τα οποία επιτρέπεται η διέλευση ιόντων που δεν μπορούν να περάσουν
από το λιπιδικό μέσον.
5. Αντλίες οι οποίες με κατανάλωση ενέργειας, αποβάλλουν ή τραβούν συγκεκριμένα ιόντα με
σκοπό να διατηρήσουν τις ιδανικές συγκεντρώσεις.

Σχήμα 2.2: Η δομική μονάδα της μεμβράνης
Σημειώνουμε ότι κάθε πρωτεϊνη μπορεί να εξυπηρετεί παραπάνω από μία των προαναφερθέντων
λειτουργιών.
Η μεμβράνη των νευρικών κυττάρων είναι διαπερατή σε ένα μεγάλο αριθμό συμπλόκων και ιόντων.
Γενικά οι λιποδιαλυτές ουσίες διαπερνούν πιό γρήγορα τη μεμβράνη σε σχέση με τις μη λιποδιαλυτές,
όπως και τα μικρά μόρια έναντι των μεγαλυτέρων. Τα μεσαία και μεγάλα μόρια μπορούν να
διαπεράσουν τη μεμβράνη μόνο αν είναι λιποδιαλυτά, κάτι το οποίο δεν ισχύει και για τα μικρά
μόρια. Η διέλευση των μη λιποδιαλυτών γίνεται μέσω πόρων και καναλιών όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως.

2.2.2

Ηλεκτρικές Ιδιότητες Μεμβρανών

Η συμπεριφορά της νευρικής κυτταρικής μεμβράνης, μοιάζει ιδιαίτερα με αυτή ενός απλού
ηλεκτρικού κυκλώματος αντίστασης-πυκνωτή. Ο νευράξονας είναι ένας πολύ κακός αγωγός του
ηλεκτρισμού, και αυτό γιατί το κυτταρόπλασμα στον άξονα παρουσιάζει πολύ μεγάλη αντίσταση. Η
πτώση τάσης που συμβαίνει σε ένα εκατοστό του κυτταροπλάσματος είναι κατα 107 μεγαλύτερη από
αυτή που συμβαίνει σε ένα τυπικό χάλκινο καλώδιο. Ο λόγος είναι ότι η πυκνότητα των ηλεκτρικών
φορέων καθώς και η κινητικότητα τους είναι πολύ μικρότερη. Αυτό είναι ευνόητο καθώς στο κύτταρο
έχουμε ιόντα σε διάλυμα ενώ στο καλώδιο έχουμε ηλεκτρόνια σε σύρμα. Η μεμβράνη συνεπώς μπορεί
να παρομοιαστεί με έναν αντιστάτη, δηλαδή όταν διαπερνάται από ρεύμα προκαλεί πτώση τάσης η
οποία προβλέπεται από τον νόμο του Ohm. Ταυτόχρονα όμως, συμπεριφέρεται και ως πυκνωτής,
καθώς έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού και αποθήκευσης φορτίων. Μπορούμε συνεπώς να κάνουμε
μια αναπαράσταση σε κύκλωμα όπως στο σχήμα 2.3, όπου η αντίσταση και η χωρητικότητα της
μεμβράνης συμβολίζεται με Rm και Cm αντίστοιχα, ενώ η αντίσταση του ενδοκυττάριου υγρού με
Ri . Η αντίσταση του εξωκυττάριου υγρού είναι πολυ μικρή και θεωρείται αμελητέα. Η διάταξη
επαναλαμβάνεται και το κάθε κομμάτι συνδέεται μεσω της αντίστασης που παρέχει το ενδοκυττάριο
υγρό. Η αντίσταση αυτή αποτελείται από αντιστάτες συνδεδεμένους σε σειρά και ως εκ τούτου η
τιμή της τάσης εξασθενεί
q όσο απομακρυνόμαστε από τη πηγή του ρεύματος. Η χωρική σταθερά
υπολογίζεται ως λ =

2.2.3

m
( RoR+R
) και για τους περισσότερους νευρώνες ισούται περίπου με 2 mm.
i

Δυναμικό ισορροπίας

Ας θεωρήσουμε τώρα ένα διάλυμα που χωρίζεται από ημιπερατή μεμβράνη σε δύο μέρη. Αν
προσθέσουμε στο ένα μέρος N aCl, αυτό θα ιονιστεί σχεδόν πλήρως και υποθέτοντας ότι η
μεμβράνη είναι διαπερατή μόνο για το νάτριο, θα συμβεί διάχυση από τη μία πλευρά στην άλλη
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Σχήμα 2.3: Αναπαράσταση της μεμβράνης σε κύκλωμα

εξαιτίας της βαθμίδας συγκέντρωσης. Το χλώριο έλκεται προς το νάτριο για να διατηρηθεί
ηλεκτρική ουδετερότητα αλλά δε μπορεί να διαπεράσει τη μεμβράνη. ΄Ετσι καθώς τα ιόντα νατρίου
διαπερνούν τη μεμβράνη, δημιουργείται περίσσεια θετικού φορτίου στη μία πλευρά και αρνητικού στην
αρχική λόγω των ελεύθερων ιόντων χλωρίου. Αυτός ο διαχωρισμός φορτίων αποτελεί εξόρισμού
τάση. Τώρα η περίσσεια θετικού φορτίου στη μία πλευρά δρά κατασταλτικά προς την εισροή
περισσότερων ιόντων νατρίου ή αντίστοιχα, η περίσσεια αρνητικού φορτίου στην αρχική πλευρά
έλκει τα θετικά ιόντα νατρίου πίσω. Η διαδικασία αυτή θυμίζει τη λειτουργία μιας μπαταρίας.
Κάποια στιγμή η δύναμη λόγω συγκέντρωσης αναιρείται από
τη δύναμη Coulomb και το σύστημα φτάνει σε μία κατάσταση
ηλεκτροχημικής ισορροπίας όπου η ροή των ιόντων JN =
0.
Η τιμή του δυναμικού της μεμβράνης σε κατάσταση
ηλεκτροχημικής ισορροπίας για ένα συγκεκριμένο ιόν ονομάζεται
δυναμικό ισορροπίας για το ιόν αυτό. Μπορούμε να υπολογίσουμε
το μέγεθος των δυνάμεων αυτών με μελέτη του έργου. Το συνολικό
έργο Wt ισούται με το άθροισμα του χημικού έργου Wc και του
ηλεκτρικού έργου We , δηλαδή Wt = Wc + We . Σε κατάσταση
ισορροπίας, θα έχουμε Wt = 0 και κατά συνέπεια Wc = −We . Από
θερμοδυναμική γνωρίζουμε επίσης ότι
Wc = RT ln
Σχήμα
2.4:
Συνθήκη
ηλεκτροχημικής ισορροπίας

[N a]1 +
[N a]2 +

(2.1)

όπου R η σταθερά των αερίων, T η απόλυτη θερμοκρασία και
[N a]1,2 + οι συγκεντρώσεις στις 2 πλευρές. Σε χημική ισορροπία
[N a]1 + = [N a]2 + και Wc = 0. Το απαραίτητο έργο για να κινηθούν
ιόντα κόντρα στην ηλεκτρική βαθμίδα είναι
We = zF V

(2.2)

όπου z το σθένος του ιόντος, F η σταθερά Faraday και V η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο
περιοχών. Με αντικατάσταση των παραπάνω στη συνθήκη ισορροπίας και επίλυση ως προς το
δυναμικό V προκύπτει η εξίσωση Nernst:
VN a+ = −(

RT
[N a]1 +
)ln
zF
[N a]2 +

(2.3)

Η παραπάνω εξίσωση ισχύει για οποιοδήποτε ιόν στη θέση του νατρίου, και όχι μόνο προσδιορίζει
το διαμεμβρανικό δυναμικό που χρειάζεται για τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης διαφοράς
συγκεντρώσεων, αλλά και το δυναμικό που προκύπτει από τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης διαφοράς
συγκεντρώσεων.
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2.2.4

Το Δυναμικό της Μεμβράνης

Το ιονικό περιβάλλον της μεμβράνης αποτελείται κυρίως από ιόντα χλωρίου, καλίου, νατρίου
ασβεστίου και μαγνησίου, με το μόνο που έχει βαθμίδα συγκέντρωσης από μέσα προς τα έξω να
είναι το κάλιο. Το δυναμικό της μεμβράνης μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση του νόμου του Ohm
και της εξίσωσης του Nernst. Από τον πρώτο έχουμε
i = gV

(2.4)

όπου i το συνολικό ρεύμα που προκύπτει από άθροιση των επιμέρους ρευμάτων που δημιουργεί κάθε
ιόν ξεχωριστά ( i = iK + iN a + iCl ...), g η αγωγιμότητα και V η διαφορά δυναμικού. Το κάθε ρεύμα
σχετίζεται με την απόκλιση του δυναμικού ισορροπίας του εκάστοτε ιόντος από το δυναμικό της
μεμβράνης Vm και δίνεται από τη σχέση:
iN a = gN a (Vm − VN a )

(2.5)

Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα ιόντα. Ο νόμος του Ohm συνεπώς μπορεί στη περίπτωση μας να
γραφεί:
i = gN a (Vm − VN a ) + gK (Vm − VK ) + gCl (Vm − VCl ) + ...
(2.6)
Λόγω της μικρής τους συγκέντρωσης τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα
στο δυναμικό της μεμβράνης για αυτό παρά τη σημαντικότητα τους στη κυτταρική λειτουργία, εδώ
θα τα θεωρήσουμε αμελητέα. Για να υπολογίσουμε το δυναμικό της μεμβράνης Vm , πρέπει να
γνωρίζουμε τις τιμές των δυναμικών ισορροπίας για τα διάφορα ιόντα. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση
Nernst και μετρήσεις από το γιγάντιο άξονα του καλαμαριού υπολογίζουμε:
• VK = −75.5mV
• VN a = +54.8mV
• VCl = −66.5mV
Σημειώνουμε ότι το δυναμικό μετράται κατα σύμβαση στη νευροφυσιολογία ως δυναμικό του
εσωτερικού του κυττάρου σε σχέση με το εξωτερικό. Στις κυτταρικές μεμβράνες η αγωγιμότητα
των ιόντων χλωρίου είναι υψηλή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναδιανέμεται με απλή διάχυση
κατά τις αλλαγές του δυναμικού της μεμβράνης, οπότε θα βρίσκεται πάντα σε ισορροπία κοντά στη
μεμβράνη. Αν και αυτό δεν ισχύει για όλα τα κύτταρα, ισχύει στο παράδειγμα μας και για αυτό
το λόγο μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψιν. Για να διατηρηθεί ηλεκτρική ουδετερότητα κάποια
θετικά ιόντα πρέπει να υπάρχουν στο εσωτερικό ωστε να ισορροπήσουν τα μεγάλα ανιόντα που δεν
μπορούν να διαφύγουν από το κύτταρο. Η μικρή αγωγιμότητα του νατρίου καθώς και η ύπαρξη
αντλιών νατρίου δεν επιτρέπουν την αναδιανομή του ώστε να εξασφαλισθεί η ισορροπία. Συνεπώς
τα ιόντα του καλίου θα πρέπει να παραμένουν στο εσωτερικό σε υψηλή συγκέντρωση.
Σε κατάσταση ηρεμίας, η μεμβράνη βρίσκεται σε ισορροπία, δηλαδή δε διαρέεται από ρεύμα, i = 0.
Επομένως:
0 = i = gK + (Vr − VK + ) + gN a+ (Vr − VN a+ )
(2.7)
όπου με Vr συμβολίζεται το δυναμικό της μεμβράνης σε ηρεμία και αποτελεί την τιμή του
Vm στην ισορροπία. Η μεμβράνη των νευρικών κυττάρων είναι διαπερατή και για το νάτριο και για το
κάλιο, όμως η διαπερατότητα για το δεύτερο είναι πολύ μεγαλύτερη. Η αναλογία της αγωγιμότητας
του καλίου ως προς την αγωγιμότητα του νατρίου ποικίλει για διάφορα κύτταρα και ανήκει στο
διάστημα 10 - 30. Αν τη θεωρήσουμε 20, τότε θα έχουμε:
(Vr − VN a )
(Vr − VK )
20
1
⇒ Vr = VK + VN a
21
21
20/1 = −

Με αντικατάσταση των τιμών προκύπτει Vr = −69.3mV Για τις δύο ακραίες τιμές των αναλογιών
θα έχουμε αντίστοιχα Vr = −71.3mV και Vr = −63.6mV . Επομένως το δυναμικό της μεμβράνης
κυριαρχείται από τη διαφορά συγκέντρωσης του καλίου και κείται πολύ κοντά στη τιμή VK .
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2.3. ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία
του δυναμικού της μεμβράνης σε ηρεμία. ΄Ολα τα ζωντανά
κύτταρα το παρουσιάζουν και είναι εγγενής ιδιότητα της
έμβιας ύλης. Λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας, μια πηγή
δυναμικής ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν τα κύτταρα
για να εκκινήσουν τις χαρακτηριστικές λειτουργίες τους,
είτε είναι το δυναμικό δράσης των νευρικών κυττάρων είτε
είναι μυική συστολή. Η έκκριση χημικών ουσιών από τα
τερματικά των νευρώνων ή από αδένες επίσης βασίζονται
στο δυναμικό της μεμβράνης.

2.3

Το Δυναμικό Δράσης

Σχήμα 2.5: Υπερπόλωση. Η μεμβράνη
διαπερνάται με διάφορες τιμές ρευμάτων
΄Οταν η μεμβράνη διαπερνάται με ρεύμα προς το
(a − e) προς το εσωτερικό της.
εσωτερικό του κυττάρου, παρατηρούμε μια απόκριση, η
οποία δε διαφέρει σε τίποτα από φόρτιση και εκφόρτιση
πυκνωτή, όπως φαίνεται και από το σχήμα 2.5. Τέτοιες
εικόνες παράγονται και πειραματικά με χρήση της μεθόδου
V oltage clamp.
Η απόκριση αυτή, παραμένει ίδια
για οποιαδήποτε τιμή του ρεύματος, και επειδή η
τιμή του δυναμικού οδεύει προς αρνητικότερες τιμές
από το δυναμικό ηρεμίας, η διαδικασία αναφέρεται ως
υπερπόλωση. Αν τώρα εφαρμόσουμε τα ίδια ρεύματα
που εφαρμόσαμε και προηγουμένως αλλά με αντίθετη
φορά, δηλαδή από μέσα προς τα έξω, όπου πλέον μιλάμε
για υποπόλωση, η μεμβράνη παρουσιάζει αρχικά σχεδόν
συμμετρική απόκριση.
Στη περίπτωση c το πλάτος
φαίνεται μεγαλύτερο κατά την υποπόλωση σε σχέση με Σχήμα 2.6: Υποπόλωση. Η μεμβράνη
την υπερπόλωση και στη περίπτωση d το σχήμα δεν διαπερνάται με τις ίδιες τιμές ρευμάτων
είναι το αναμενόμενο για εκφόρτιση πυκνωτή. Για ακόμα όπως στο σχήμα 2.5 αλλά με αντίθετη
μεγαλύτερο ρεύμα, όπως φαίνεται από τη περίπτωση e του φορά.
σχήματος 2.6 η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Πιο
αναλυτικά φαίνεται στο σχήμα 2.7.
Το γεγονός αυτό ονομάζεται δυναμικό δράσης και
απαρτίζεται από μια ακολουθία καταστάσεων. Αρχικά από
μια παθητική αλλαγή του δυναμικού, και μετά ξεκινάει
μιά δυναμική διαδικασία. Το δυναμικό αυξάνεται ραγδαία, και φτάνει σε σημείο όπου αλλάζει η
πολικότητα του κυττάρου, δηλαδή το εσωτερικό του γίνεται θετικό. ΄Οταν το δυναμικό πάρει την
ακρότατη τιμή του, αρχίζει να μειώνεται, ξεπερνώντας την τιμή ηρεμίας, μεχρις ότου να επανέλθει
στην αρχική του κατάσταση. ΄Ολη αυτή η διαδικασία διαρκεί 2-3 ms. Το δυναμικό δράσης
ενεργοποιείται όταν η μεμβράνη υποπολώνεται πέρα από μιά τιμή κατωφλιού, η οποία διαφέρει από
κύτταρο σε κύτταρο και κυμαίνεται γύρω στα 10-20 mV . Το πλάτος του δεν εξαρτάται από το
μέγεθος του ερεθίσματος όπως και μεγαλύτερης διάρκειας ερεθίσματα, δεν παρατείνουν το γεγονός.
Είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ”όλα ή τίποτα”.
Κατά τη διάρκεια του δυναμικού δράσης, αυξάνεται η αγωγιμότητα των ιόντων του νατρίου. Λόγω
της υποπόλωσης, κάποιες από τις πρωτεϊνες της μεμβράνης, τις οποίες αναφέραμε ως κανάλια,
ανοίγουν λόγω της αύξησης του δυναμικού, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν τη διέλευση των ιόντων
του νατρίου, τα οποία εισρέουν στο κύτταρο λόγω της βαθμίδας συγκέντρωσης. Η είσοδος του
νατρίου διατηρεί ανοιχτά τα κανάλια και προκαλεί άνοιγμα σε περισσότερα, με αποτέλεσμα η τιμή
του δυναμικού να αυξάνει όλο και περισσότερο. Το άνοιγμα των καναλιών ονομάζεται ενεργοποίηση.
Στη συνέχεια όμως, κάτι προκαλεί το κλείσιμο τους. Αυτό ονομάζεται απενεργοποίηση. Το
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Σχήμα 2.7: Οι διάφορες φάσεις της εξέλιξης του δυναμικού δράσης

απενεργοποιημένο κανάλι, διαφέρει από το αρχικά κλειστό, καθώς δε μπορεί να ξανανοίξει μέχρι
η μεμβράνη να επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση, για αυτό και η αγωγιμότητα του νατρίου
σε αυτό το στάδιο, είναι χαμηλότερη από την αρχική. Κατά τη περίοδο που τα κανάλια νατρίου
είναι απενεργοποιημένα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί δυναμικό δράσης, ανεξαρτήτως της έντασης του
ερεθίσματος, και ονομάζουμε τη περίοδο αυτή, περίοδο εφησυχασμού.
Εξαιτίας του νόμου του Kirchhof f (περί ροής του ρεύματος μόνο σε κλειστά κυκλώματα), το
ρεύμα που εισέρχεται στο κύτταρο κατα τη διάρκεια της ανοδικής φάσης του δυναμικού δράσης,
πρέπει να ταξιδέψει εσωτερικά του κυττάρου και να εξέλθει από ένα γειτονικό μη ενεργό σημείο της
μεμβράνης. Αυτή η κίνηση, εκφορτίζει τη γειτονική μεμβράνη και οδηγεί εκ νέου σε υποπόλωση
και δυναμικό δράσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται διάδοση του δυναμικού δράσης, χωρίς να
παρουσιάζονται απώλειες καθώς κάθε νέο δυναμικό δράσης έχει το ίδιο πλάτος με το αρχικό.
Αναπαράσταση αυτής της διαδικασίας παρουσιάζεται στο σχήμα 2.8.

Σχήμα 2.8: Διάδοση του Δυναμικού Δράσης. Α) Στιγμιότυπο παλμού. Β) Ολικό ρεύμα μεμβράνης
im , ιονικό ρεύμα ii , και ρεύμα λόγω πυκνωτή ic . C) Κατεύθυνση και πυκνότητα των μεμβρανικών
ρευμάτων.D) Ισοδύναμα κυκλώματα μεμβράνης για πέντε σημεία κατα μήκος της μεμβράνης
(διακεκομμένες γραμμές), κατά τη διάδοση του δυναμικού δράσης.
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2.3. ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ
΄Εχοντας πλέον κατανοήσει τους μηχανισμούς του νευρώνα σε επίπεδο φυσιολογίας, το επόμενο
βήμα είναι η κατασκευή ενός μαθηματικού πλαισίου για την περιγραφή της μεταβολής των θεμελιωδών
φυσικών μεγεθών του κυττάρου, όπως το δυναμικό της μεμβράνης. Η βασική ιδέα είναι η
αναπαράσταση της μεμβρανικής μονάδας με ένα ισοδύναμο κύκλωμα, το οποίο μπορεί να αναλυθεί με
γνωστούς φυσικούς νόμους. Συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα νευρώνων, καθώς και η διαδικασία
εξαγωγής τους, παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο.

28

Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση Νευρώνων
Η μελέτη της δυναμικής οποιουδήποτε φυσικού συστήματος, απαιτεί πρώτα μία μαθηματική
θεμελίωση του. Καθότι ασχολούμαστε με νευρώνες, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφορες
μαθηματικές μοντελοποιήσεις της νευρωνικής μονάδας, ξεκινώντας από το απλούστερο, και ιστορικά
πρώτο μοντέλο, καθώς και κάποιες πιό εξελιγμένες και περίπλοκες μορφές που παρουσιάστηκαν
αργότερα.

3.1

Το μοντέλο Integrate − and − F ire

Το 1907 ο Louis Lapicque παρουσίασε ένα μοντέλο δυναμικού μεμβρανών νευρώνων ως ένα
ηλεκτρικό κύκλωμα, για λόγους που πρέπει να είναι προφανείς στο σημείο αυτό. Η ηλεκτρονική
διάταξη αποτελείται από ένα απλό κύκλωμα πυκνωτή (Σχ. 3.1,Α) . Σε αυτό το μοντέλο, ο πυκνωτής
της μεμβράνης φορτίζεται εώς μια συγκεκριμένη τιμή που αναπαριστά την τιμή κατωφλιού της
μεμβράνης, όπου και εκφορτίζεται παράγοντας ένα δυναμικό δράσης, με το σύστημα ύστερα να
επανέρχεται στις αρχικές του συνθήκες. Με αυτό το απλό ντετερμινιστικό μοντέλο, κατόρθωσε να
υπολογίσει το ρυθμό εκπυρσοκρότησης ενός νευρώνα, ο οποίος διεγειρόταν μέσω ηλεκτροδίου από
μια πηγή σταθερής τάσης. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, παρά την απλοϊκότητα
της, στη κατανόηση των δυνατοτήτων των νευρώνων, στην επεξεργασία της πληροφορίας. Η
περιγραφή του μοντέλου, συνίσταται απλά στην χρονική παράγωγο του νόμου της χωρητικότητας
Q = CV , δηλαδή
dVm (t)
I(t) = Cm
(3.1)
dt
΄Οταν εφαρμόζεται ένα ρεύμα στην είσοδο του μοντέλου, το δυναμικό της μεμβράνης αυξάνει με τον
χρόνο, ώσπου να φτάσει μια σταθερά κατωφλιού Vth , όπου και παράγεται ένας παλμός της μορφής
της συνάρτησης δ. Το δυναμικό επαναφέρεται στο δυναμικό ηρεμίας και το μοντέλο συνεχίζει τη
λειτουργία του. Η συχνότητα εκπυρσοκρότησης ως εκ τούτου, αυξάνεται γραμμικά, χωρίς όριο, με
την αύξηση του ρεύματος εισόδου. Το μοντέλο μπορεί να γίνει πιό ακριβές, με την εισαγωγή μιας
περιόδου εφησυχασμού (ref ractory period), που περιορίζει τη συχνότητα εκπυρσοκρότησης του
νευρώνα, εμποδίζοντας την εκπυρσοκρότηση κατα τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Μαθηματικά, με
χρήση ενός μετασχηματισμού F ourier, η συχνότητα εκπυρσοκρότησης για σταθερό ρεύμα εισόδου
δίνεται από τον τύπο:
I
f (I) =
(3.2)
Cm Vth + tref I
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Σχήμα 3.1: Διατάξεις των κυκλωμάτων Α) απλού Integrate−and−F ire και Β) Leaky Integrate−
and − F ire

Το μοντέλο όμως αυτής της οικογενείας που χρησιμοποιείται περισσότερο, είναι το Leaky
Integrate−and−F ire, στο οποίο εισάγεται και ένας όρος ”διαρροής” στο δυναμικό της μεμβράνης,
αντιπροσωπεύοντας τη διάχυση των ιόντων διαμέσου της μεμβράνης.(Σχ. 3.1,Β) Αναλύοντας το
μοντέλο αυτό, μπορούμε να χωρίσουμε το ρεύμα σε δύο συστατικά, I(t) = IR + IC . Το πρώτο
u
αποτελεί το ρεύμα που διαπερνάει τον αντιστάτη, όπου IR = R
, με το u να είναι η τάση στα άκρα
του αντιστάτη. Αντίστοιχα το δεύτερο συστατικό είναι αυτό που φορτίζει τον πυκνωτή. Από τον
ορισμό της χωρητικότητας C = uq , προκύπτει ότι το ρεύμα του πυκνωτή IC = C du
dt . Επομένως,

I(t) =

du
u(t)
+C
R
dt

(3.3)

Πολλαπλασιάζοντας επι R και εισάγωντας τη χρονική σταθερά τm = RC προκύπτει η έκφραση

τm

du
= −u(t) + RI(t)
dt

(3.4)

Αναφερόμαστε στο u ως δυναμικό μεμβράνης και στο τm ως χρονική σταθερά της μεμβράνης. Στα
Integrate-and-Fire μοντέλα, οι κορυφές τάσης αποτελούν γεγονότα που χαρακτηρίζονται από ένα
χρόνο εκπυρσοκρότησης t(f ) , ο οποίος ορίζεται από το κριτήριο κατωφλιού,
t(f ) : u(t(f ) ) = θ

(3.5)

Αμέσως μετά τη χρονική στιγμή t(f ) το δυναμικό αρχικοποιείται σε μια νέα τιμή ur < θ,

lim
t→t(f ),t>t(f )

u(t) = ur

(3.6)

Μία τυπική εικόνα του δυναμικού του μοντέλου Leaky Integrate-and-Fire δίνεται στο σχήμα 3.2.
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Σχήμα 3.2: Τυπική απόκριση του Leaky integrate−and−f ire. Εφαρμογή σταθερού ρεύματος στην
είσοδο του συστήματος, προκαλεί αύξηση του μεμβρανικού δυναμικού μέχρι μια τιμή κατωφλιού, εδώ
Vth = 1.0. Στη συνέχεια προστίθεται η εκπυρσοκρότηση με το χέρι, και το δυναμικό αρχικοποιείται,
και η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από ένα χρόνο υστέρησης tref . [N eurdon.com, 2016]

3.2

Το μοντέλο Hodgkin − Huxley

Το 1952, προτάθηκε ένα νέο μοντέλο νευρώνα από τους Hodgkin και Huxley, το οποίο φέρει το
όνομα τους. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα και τους χάρισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής
και Φυσιολογίας, το 1963. Είναι μια επέκταση του μοντέλου που συζητήθηκε στη προηγούμενη
παράγραφο και προέκυψε από μετρήσεις του γιγάντιου άξονα του καλαμαριού. Ανακάλυψαν ότι ρεύμα
προκύπτει από κίνηση τριών ειδών ιόντων, ονομαστικά από το νάτριο, το κάλιο και ένα ρεύμα διαρροής
κυρίως από χλώριο.
΄Οπως και προηγουμένως, η ημιπερατή μεμβράνη διαχωρίζει το εσωτερικό από το εξωτερικό του
κυττάρου και λειτουργεί ως πυκνωτής. Αν ένα ρεύμα I(t) διαπεράσει τη μεμβράνη, μπορεί είτε να
φορτίσει τον πυκνωτή, είτε να υπάρξει διαρροή μέσω των ιοντικών καναλιών. Ας προσπαθήσουμε
να μεταφράσουμε τις παραπάνω πληροφορίες σε μαθηματικές σχέσεις. Η διατήρηση του φορτίου
συνεπάγεται ότι ρεύμα που εφαρμόζεται στη μεμβράνη μπορεί να χωριστεί στο ρεύμα IC το οποίο
φορτίζει τον πυκνωτή, και στα υπόλοιπα Ik , που διέρχονται από τα κανάλια ιόντων, όπως φαίνεται
στο σχήμα 3.3.

Σχήμα 3.3: Το κύκλωμα Hodgkin − Huxley
Συνεπώς το ρεύμα μπορεί να γραφεί
I(t) = IC (t) +

X

Ik (t)

(3.7)

k

όπου στο άθροισμα συνυπολογίζονται όλα τα κανάλια. Στο κλασσικό Hodgkin-Huxley, υπάρχουν
μόνο τρία κανάλια. ΄Ενα κανάλι νατρίου με το δείκτη N a, ένα καλίου με το δείκτη K και ένα
αδιευκρίνηστο με αντίσταση R. Αντικαθιστώντας και πάλι από τον ορισμό της χωρητικότητας η
31

3.3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ F IT ZHU GH − N AGU M O
παραπάνω εξίσωση συνεπάγεται
C

X
du
=−
Ik (t) + I(t)
dt

(3.8)

k

Κάθε κανάλι χαρακτηρίζεται από την αντίσταση του ή αντίστοιχα, από την αγωγιμότητα του. Για
το κανάλι διαρροής έχουμε μία, ανεξάρτητη της τάσης, αγωγιμότητα gL = R1 . Η αγωγιμότητα των
υπόλοιπων καναλιών εξαρτάται και από την τάση, και από το χρόνο. ΄Αν όλα τα κανάλια είναι ανοιχτά,
τότε διάγουν ρεύματα με μέγιστη αγωγιμότητα gN a και gK αντίστοιχα. ΄Ομως στη πραγματικότητα
κάποια κανάλια είναι κλειστά. Η πιθανότητα κατά την οποία είναι ανοιχτό ένα κανάλι περιγράφεται
από τις επιπρόσθετες μεταβλητές m, n και h. Η συνδυαστική δράση του m και του h ελέγχει τα
κανάλια νατρίου. Τα κανάλια καλίου ελέγχονται από τη μεταβλητή n. Η μαθηματική θεμελίωση των
τριών στοιχείων ρευμάτων δίνεται ως
X
Ik = gN a m3 h(u − EN a ) + gK n4 (u − EK ) + gL (u − EL )
(3.9)
k

Οι παράμετροι EN a , EK και EL είναι τα δυναμικά αντιστροφής. Τα δυναμικά αντιστροφής και οι
αγωγιμότητες είναι εμπειρικές παράμετροι, που προσδιορίζονται πειραματικά. Οι τρεις μεταβλητές
m, n και h εξελίσσονται σύμφωνα με τις διαφορικές εξισώσεις
ṁ = αm (u)(1 − m) − βm (u)m

(3.10)

ṅ = αn (u)(1 − n) − βn (u)n

(3.11)

ḣ = αh (u)(1 − h) − βh (u)h

(3.12)

όπου ṁ = dm
dt κ.ο.κ. Οι διάφορες συναρτήσεις α και β είναι εμπειρικές συναρτήσεις του u και
προσαρμόστηκαν από τους Hodgkin και Huxley για να συμπίπτουν με τα δεδομένα του γιγάντιου
άξονα του καλαμαριού.

3.3

Το μοντέλο F itzHugh − N agumo

Σύντομα μετά τη δημοσίευση των εξισώσεων Hodgkin-Huxley για το γιγάντιο άξονα του
καλαμαριού, ο Richard FitzHugh ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάλυσης των μαθηματικών ιδιοτήτων
των εξισώσεων αυτών, χρησιμποιώντας τεχνικές μη γραμμικής μηχανικής. Μιας και η ανάπτυξη των
υπολογιστών δεν ήταν τόσο προηγμένη, όσο σήμερα, οι υπολογιστικές προσομοιώσεις γίνονταν με
αναλογικό υπολογιστή. Λόγω του μεγάλου αριθμού παραμέτρων αυτό κατέστη ιδαίτερα δύσκολο.
Για αυτό το λόγο, και για να διαχωρίσει τη φυσική βάση των εξισώσεων Hodgkin−Huxley σχετικά
με την ιοντική κίνηση, από τα φαινόμενα διέγερσης για τιμές ερεθίσματος πάνω από ένα κατώφλι,
καθώς και τη διάδοση στον άξονα, φάνηκε χρήσιμο να απλοποιηθεί το μοντέλο με προσαρμογή
των εξισώσεων Van der Pol. Παράλληλα και ανεξάρτητα, παρόμοια κατεύθυνση ακολούθησε
και η ερευνητική ομάδα που ηγείτο ο Jinichi Nagumo. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός
απλοποιημένου μοντέλου δύο μεταβλητών, το οποίο αρχικά ονομάστηκε Bonhoeffer-Van der Pol,
ενώ σήμερα αποκαλείται FitzHugh-Nagumo. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται εκτενώς ακόμα και
σήμερα, λόγω της απλότητας του, που διευκολύνει τις υπολογιστικές προσομοιώσεις σε μεγάλα
δίκτυα νευρώνων, και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη παρούσα μελέτη.
Οι χρονικές κλίμακες των μεταβλητών m, n και h που αντιμετωπίσαμε στο μοντέλο της
προηγούμενης παραγράφου, δεν είναι της ίδιας τάξης. Η χρονική κλίμακα του m είναι πολύ ταχύτερη
των υπολοίπων, οπότε μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι είναι αρκετά γρήγορη ωστε να φτάνει
στην ηρεμία ακαριαία, στη τιμή που προκύπτει θέτοντας dm
dt = 0. Αν επίσης ορίσουμε ότι h = h0 , μια
σταθερά, το σύστημα διατηρεί πολλές από τις ιδιότητες που παρατηρούνται πειραματικά. Το μοντέλο
που προκύπτει, μπορεί να αποδοθεί ποιοτικά από το σύστημα
dv
= f (v) − w + Iα
dt
dw
= bv − γw
dt
f (v) = v(α − v)(v − 1)
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(3.13)
(3.14)
(3.15)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΩΝ
όπου 0 < α < 1 και b, γ θετικές σταθερές. Εδώ το v αναπαριστά το δυναμικό της μεμβράνης, και
το w παίζει το ρόλο και των τριών μεταβλητών m, n, h. Για Iα = 0 ή σταθερό έχουμε ένα απλό
σύστημα δύο μεταβλητών στο φασικό επίπεδο. ΄Ενας πιο συνοπτικός τρόπος γραφής είναι
du
1
= u − u3 − w + I
dt
3
dw
= (b0 + b1 u − w)
dt
Ο χρόνος μετράται σε μονάδες του τ και  =
u3

τ
τw

(3.16)
(3.17)

η αναλογία μεταξύ των δύο χρονικών κλιμάκων.

Το u-nullcline(u ισοκλινής) είναι w = u − 3 + I με μέγιστα για u = ±1. Η μέγιστη κλίση του
√
u-nullcline είναι dw
dt = 1 για u = 0. Για I = 0 το u-nullcline μηδενίζει στα σημεία 0 και ± 3. Για
I 6= 0 το u-nullcline μετατοπίζεται κάθετα. Το w-nullcline αποτελεί μια ευθεία όπου w = b0 + b1 .
Για b1 > 1 υπάρχει πάντα ακριβώς ένα σημείο τομής, ανεξαρτήτως της τιμής του I. Μπορούμε
να δούμε γραφικά τα δύο nullcline για b0 = 2, b1 = 1.5 στο σχήμα 3.4. Στο Α βλέπουμε τα
nullclines και μία τροχιά (παχιά γραμμή) η οποία ξεκινάει από το (-3,-1) και συγκλίνει στο σταθερό
σημείο (-1.5,-0.3), για μηδενικό I, ενώ στο Β τη χρονική εξέλιξη αυτής της τροχιάς. Το ίδιο στα
C, D αυτή τη φορά με I = 2, ώστε το σταθερό σημείο να αντικατασταθεί από οριακό κύκλο. Οι
τροχιές στο παράδειγμα, προκύπτουν με αριθμητική ολοκλήρωση για  = 0.1. Παρατηρούμε ότι με

Σχήμα 3.4: N ullclines και χρονική εξέλιξη τροχιών για I = 0 (A, B) και I = 2 (C, D) [7]
αύξηση του I η νευρωνική δυναμική αλλάζει από στατική σε ταλαντωτική, όπου το σταθερό σημείο
μετατρέπεται από ευσταθές σε ασταθές μέσω μιας υποκρίσιμης διακλάδωσης Hopf . Τέτοια μοντέλα
κατηγοριοποιούνται ως τύπου ΙΙ. Αυτά συμβαίνουν όταν η κλίση του w-nullcline είναι μεγαλύτερη
του ενός, όπου εμφανίζει ένα μόνο σταθερό σημείο. ΄Αν όμως είναι μικρότερη του ενός, τότε είναι
δυνατόν να εμφανιστούν τρία σταθερά σημεία, ένα ασταθές και δύο ευσταθή. Σε αυτή τη περίπτωση,
δεν μπορούν να προκύψουν ταλαντώσεις.
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Κεφάλαιο 4

Το συζευγμένο μοντέλο
F itzHugh − N agumo σε δίκτυα
νευρώνων
Επειδή αυτή η εργασία χρησιμοποιεί το μοντέλο FitzHugh-Nagumo, με έμφαση σε φαινόμενα
συγχρονισμού και χιμαιρικές καταστάσεις, χρήσιμο θα ήταν να εμβαθύνουμε στις ιδιότητες του
συγκεκριμένου συστήματος ανατρέχοντας σε βιβλιογραφικές μελέτες. Θα βασιστούμε στην εκδοχή
του μοντέλου F HN που χρησιμοποιείται στην εργασία ”When Nonlocal Coupling between
Oscillators Becomes Stronger: Patched Synchrony or Multichimera States”, Omelchenko et al.
2013, [26]. Σε αυτή την εργασία μελετώνται μη-τετριμμένα φαινόμενα συγχρονισμού που οφείλονται
στη σύζευξη ταλαντωτών.
Θεωρείται ένα σύστημα Ν, μη τοπικά συζευγμένων ταλαντωτών FitzHugh-Nagumo, σε τοπολογία
δακτυλίου. Η μαθηματική περιγραφή δίνεται απο το ζεύγος διαφορικών εξισώσεων:


k+R
u3
duk
σ X
[buu (uj − uk ) + buv (vj − vk )]
= uk − k − vk +
dt
3
2R

(4.1)

j=k−R

dvk
σ
= uk + ak +
dt
2R

k+R
X

[bvu (uj − uk ) + bvv (vj − vk )]

(4.2)

j=k−R

Οι εξισώσεις αυτές προκύπτουν από τις εξισώσεις του ελεύθερου ταλαντωτή FitzHugh-Nagumo
με πρόσθεση της σύζευξης. Εδώ, το uk και το vk συμβολίζουν αντίστοιχα τις μεταβλητές
ενεργοποίησης και καταστολής του νευρώνα k, αντίστοιχα. Το  > 0 είναι μία μικρή παράμετρος
που χαρακτηρίζει ένα διαχωρισμό χρονικής κλίμακας, όπου καθ΄όλη την εργασία παραμένει σταθερή
με  = 0.05. Σύμφωνα με τη παράμετρο κατωφλιού αk , κάθε F HN μονάδα παρουσιάζει είτε
ταλαντωτική συμπεριφορά, γιά |αk | < 1 είτε διεγερτική γιά |αk | > 1. ΄Ολοι οι δείκτες είναι modulo
N. Σε αυτή την εργασία θα θεωρήσουμε ότι όλες οι μονάδες ανήκουν στη ταλαντωτική περιοχή
και είναι όμοιες, δηλαδή αk ≡ α ∈ (−1, 1). Η μορφή της σύζευξης στις παραπάνω εξισώσεις είναι
εμπνευσμένη από τις νευροεπιστήμες. Τα νευρωνικά δίκτυα, είναι δομημένα σε τοπολογίες όπου
υπάρχει ισχυρή διασύνδεση μεταξύ νευρώνων σε μία απόσταση R, αλλά πολύ λιγότερες συνδέσεις
απαντώνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτή η ιδιότητα προσεγγίζεται εδώ με χρήση μίας σταθεράς
σύζευξης, με ισχύ σ > 0 μέχρι τους R εγγύτερους γείτονες αμφιπλεύρως, και μηδενική σύζευξη σε
μεγαλύτερες αποστάσεις. Συνεπώς έχουμε μία ακτίνα σύνδεσης r = R/N . Το βασικό στοιχείο της
παρούσας συνδεσμολογίας είναι η μη-τοπικότητα.
΄Ενα επίσης σημαντικό στοιχείο που εισάγουν οι εξισώσεις μας, είναι οτι εμπεριέχονται, όχι μόνο
u − u και v − v συζεύξεις, αλλά και μεταξύ των μεταβλητών ενεργοποίησης και καταστολής. Για
λόγους απλότητας, μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτό το στοιχείο με ένα πίνακα σύνδεσης

 

buu buv
cosφ sinφ
B=
=
(4.3)
bvu bvv
−sinφ cosφ
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ο οποίος έχει εξάρτηση μόνο απο μια παράμετρο φ ∈ [−π, π). Επομένως, μπορούμε να μεταβάλλουμε
τέσσερεις παραμέτρους ελέγχου, διαφορετικής φύσης. Το α που προσδιορίζει την τοπική δυναμική,
και τα σ, R, φ που συσχετίζονται με τη σύζευξη.
Η επιλογή της φάσης σύζευξης φ γίνεται με μία
τεχνική ελάττωσης φάσης στο όριο  → 0. Κατά την
απουσία σύζευξης, η τοπική δυναμική είναι μία περιοδική
ταλάντωση και ακολουθεί έναν οριακό κύκλο (u =
Ua (t), v = Va (t)), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1, με
περίοδο κατα προσέγγιση
T = 3 + (1 − a2 )ln(

1 − a2
)
4 − a2

(4.4)

με δύο ασυνέχειες, τις χρονικές στιγμές
t1 =

3
1−a
+ a + (1 − a2 )ln(
),
2
2−a
t2 = T

Εδώ, το Ua (t) αποτελείται από τις δύο λύσεις της
διαφορικής εξίσωσης του nullcline της αργής μεταβλητής
ενεργοποίησης
u+a
du
Σχήμα 4.1: (a) Οριακός κύκλος του
=
(4.5)
dt
1 − u2
ασύζευκτου F HN στο όριο  → 0
και (b) καμπύλη διάδρασης φάσης H(ψ) Η πρώτη ορίζεται για t ∈ [0, t1 ) και ικανοποιεί την
(κόκκινο) και η προσέγγιση της από το αρχική συνθήκη Ua (0) = −2, ενώ η δεύτερη ορίζεται για
t ∈ [t1 , T ) και ξεκινάει από το σημείο Ua (t1 ) = 2. Η
μερικό άθροισμα F ourier (μπλε)
αντίστοιχη αργή μεταβλητή v δίνεται από
Va (t) = Ua (t) −

Ua 3 (t)
3

Στο όριο ασθενούς σύνδεσης, σ <<  << 1, με μία ελάττωση φάσης των εξισώσεων 4.1, 4.2,
μπορούμε να περιγράψουμε τη δυναμική κάθε F HN ταλαντωτή, από μία βαθμωτή μεταβλητή φάσης
θk ∈ R modT , που αντανακλά τη θέση του ταλαντωτή στον αδιατάρακτο οριακό κύκλο του.Η
διάδραση αυτών των φάσεων δίνεται από το υποβιβασμένο σύστημα
k+R
dθk
1 X
=−
[H(θk − θj ) − H(0)]
dt
2R

(4.6)

2
p(t − ψ) − [1 − Ua2 (t)]q(t − ψ)
1 X
dt
−
cm p(tm − ψ)
[1 − Ua2 (t)](Ua (t) + a)
T

(4.7)

j=k−R

όπου η συνάρτηση
H(ψ) =

1
T

Z
0

T

m=1

είναι Τ-περιοδική και χρησιμοποιούνται οι συντομεύσεις
p(t) = Ua (t)cosφ + Va (t)sinφ

(4.8)

q(t) = −Ua (t)sinφ + Va (t)cosφ

(4.9)

c1 = −

3
3
, c2 =
(a − 1)(a + 2)
(a + 1)(a − 2)

(4.10)

Η συνάρτηση Η(ψ) έχει αρκετές ασυνέχειες, όπως διακρίνεται από το σχήμα 4.1, επειδή το μοντέλο
F HN γίνεται ταλαντωτής ηρεμίας για  → 0.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ F IT ZHU GH − N AGU M O ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
ΝΕΥΡΩΝΩΝ
Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη δικτύων ταλαντωτών, θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά του
ασύζευκτου μοντέλου, ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως είναι συμβατό με τη βιβλιογραφία, που
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με προσομοίωση στο M athematica για a = 0.5 και
 = 0.05, δηλαδή στην ταλαντωτική περιοχή, παρατηρούμε ότι όντως το σύστημα εκτελεί περιοδικές
ταλαντώσεις, όπως φαίνεται από το σχήμα 4.2. Οι αρχικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι
u(t) = v(t) = 0.5.
α = 0.5 και ε = 0.05
u (t), v (t)
3
2
1
0

1020

1040

1060

t
1100

1080

-1
-2
-3

Σχήμα 4.2: Χρονική εξέλιξη των δυναμικών u(t) (Μπλε) και v(t) (Πορτοκαλί)
Το φασικό διάγραμμα του ιδίου συστήματος, φαίνεται στο σχήμα 4.3. Παρατηρούμε την εμφάνιση
του οριακού κύκλου, καθώς και το διανυσματικό πεδίο με τις ισοκλινείς του συστήματος.

2

1

0

-1

-2

-2

-1

0

1

2

Σχήμα 4.3: Φασικό διάγραμμα του συστήματος. Με κόκκινο η u ισοκλινής και με πράσινο η v.
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΄Αν τώρα μεταβάλλουμε τη παράμετρο α, έξω από τα όρια της ταλαντωτικής περιοχής του συστήματος,
τότε θα παρατηρήσουμε, (σχ. 4.4), ότι η τιμή του δυναμικού u(t), όπως και του v(t), φτάνει σε
μία τιμή την οποία και συνεχίζει να διατηρεί στο χρόνο. Στο φασικό διάγραμμα (σχ. 4.5), αυτό
μεταφράζεται στη κατάρρευση της τροχιάς σε ένα σταθερό σημείο (f ixed point) που προσδιορίζεται
από την τομή των δύο ισοκλινών.
α = 1.1 και ε = 0.05
u (t), v (t)
3
2
1
0
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100

t
200
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-3

Σχήμα 4.4: Χρονική εξέλιξη των δυναμικών u(t) (Μπλε) και v(t) (Πορτοκαλί)
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Σχήμα 4.5: Φασικό διάγραμμα του συστήματος. Με κόκκινο η u ισοκλινής και με πράσινο η v.
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Κεφάλαιο 5

Χιμαιρικές Καταστάσεις
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μία εισαγωγή στο φαινόμενο των χιμαιρικών καταστάσεων, ένα
φαινόμενο συγχρονισμού σε δίκτυα ταλαντωτών, που απασχολεί ιδιαίτερα τελευταία, ερευνητικές
ομάδες που ασχολούνται με πολύπλοκα συστήματα. Δίνεται ο ορισμός, παραδείγματα, καθώς και
πιθανές εφαρμογές του φαινομένου.

5.1

Ορισμός Χιμαιρικών Καταστάσεων

Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική μυθολογία, η χίμαιρα ήταν ένα υβρίδιο λιονταριού, κατσίκας και
φιδιού. Στη κοινότητα όμως των μη γραμμικών δυναμικών, ο όρος αναφέρεται σε ένα μαθηματικό
υβρίδιο, μία μεικτή κατάσταση συγχρονισμένης και ασυγχρόνιστης συμπεριφοράς σε ένα δίκτυο
όμοιων συζευγμένων ταλαντωτών. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το ενδιαφέρον στρεφόταν
στα συστήματα συζευγμένων, ανόμοιων ταλαντωτών που παρουσίαζαν πολύπλοκα φαινόμενα όπως
κλείδωμα συχνότητας και συγχρονισμό φάσης, ενω για συστήματα όμοιων ταλαντωτών επικρατούσε
η άποψη ότι είτε θα συγχρονίζονταν εν φάσει είτε θα συμπεριφέρονταν ασυγχρόνιστα επ΄ άπειρον.
Το 2002 αυτό άλλαξε, καθώς η ερευνητική ομάδα Kuramoto και Battogtokh ανακάλυψε ένα
νέο φαινόμενο. Μελετώντας ένα δίκτυο δακτυλίου, μη τοπικά συζευγμένων όμοιων ταλαντωτών,
ανακάλυψαν οτι για συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες, ταλαντωτές όμοια συζευγμένοι με τους
γείτονες τους και με ίδια φυσική συχνότητα, παρουσίαζαν διαφορετική συμπεριφορά ο ένας από
τον άλλο. Κάποιοι συγχρονίζονταν, ενώ άλλοι έμεναν ασυγχρόνιστοι. Το φαινόμενο αυτό ήταν
σταθερό και όχι κάποια μεταβατική κατάσταση [15]. Αργότερα, ο Steve Strogatz ονόμασε το
φαινόμενο χιμαιρική κατάσταση δανειζόμενος το όνομα από το μυθολογικό τέρας.
Οι Abrams και Strogatz όρισαν τις χιμαιρικές καταστάσεις ως ένα χωρο-χρονικό μοτίβο κατά το
οποίο ένα σύστημα ομοίων ταλαντωτών διχάζεται σε δύο συνυπάρχουσες περιοχές συγχρονισμένων
(φάση και συχνότητα) και ασυγχρόνιστων ταλαντώσεων [2]. Η πρώτη χιμαιρική κατάσταση που
παρατηρήθηκε από τους Kuramoto και Battogtokh προέκυψε από το σύστημα:
Z
∂
ψ(x, t) = ω(x) − G(x − x0 )sin(ψ(x, t) − ψ(x0 , t) + α) dx0
(5.1)
∂t
με ω(x) = ω για κάθε x. Το μόνο που χρειαζόταν, από ότι φάνηκε, για να παρατηρηθεί το φαινόμενο,
ήταν μη τοπική/μη πλήρης σύζευξη, και μη μηδενική υστέρηση φάσης. Δηλαδή το σπάσιμο της
συμμετρίας δεν προκύπτει από δομικές ανομοιογένειες στη τοπολογία της συνδεσιμότητας.

5.2

Φυσικά πειράματα

Για μιά ολόκληρη δεκαετία, οι χιμαιρικές καταστάσεις είχαν παρατηρηθεί μόνο σε υπολογιστικά
πειράματα με προσομοιώσεις σε υπολογιστή. Πολλές από αυτές τις χίμαιρες απαιτούσαν πολύ
συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες για να υλοποιηθούν, και ήταν αρκετά ευαίσθητες σε διαταραχές.
Επομένως, ήταν αβέβαιο αν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν σε φυσικά πειράματα. Τα πρώτα
αποτελέσματα σε αυτή τη κατεύθυνση δόθηκαν από δύο ερευνητικές ομάδες στο πανεπιστήμιο του
39

5.2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
West Virginia και του Maryland. Η πρώτη χρησιμοποίησε την αντίδραση Belousov-Zhabotinsky
για τη δημιουργία μιας διπληθυσμικής χίμαιρας. Χώρισαν ένα πληθυσμό φωτοευαίσθητων χημικών
ταλαντωτών σε δύο ομάδες και χρησιμοποίησαν φώς ως ανατροφοδότηση των αντιδράσεων. Οι
ταλαντωτές ήταν ασθενώς συνδεδεμένοι μέσω της μέσης έντασης των ταλαντώσεων της άλλης
ομάδας, και πιο ισχυρά συζευγμένοι με την ένταση των ταλαντωτών της ίδιας ομάδας, με μια σταθερή
χρονοκαθυστέρηση. Παρατήρησαν μια ποικιλία από δυναμικά μοτίβα, όπως πλήρης συγχρονισμός
καθώς και χιμαιρικές καταστάσεις, όπου μόνο ο ενας πληθυσμός ήταν συγχρονισμένος ενώ ο άλλος
ασυγχρόνιστος.

Αργότερα, χιμαιρικές καταστάσεις παρατηρήθηκαν και σε μηχανικά συστήματα. ΄Ενα παράδειγμα
δίνεται από την ομάδα του Martens όπου τοποθετήθηκαν μετρονόμοι σε κούνιες, οι οποίες ήταν
συζευγμένες με ελατήρια. Οι δονήσεις της κούνιας παρείχε ισχυρή σύζευξη μεταξύ των ταλαντωτών
της ίδιας κούνιας, και τα ελατήρια ασθενή σύζευξη με τους ταλαντωτές της αντίθετης κούνιας.
Μεταβάλλοντας τη σταθερά των ελατηρίων, μπόρεσαν να παρατηρήσουν και χιμαιρικές καταστάσεις,
μεταξύ των υπολοίπων αναμενόμενων φαινομένων. Εποπτικά η διάταξη φαίνεται στην εικόνα 5.1, και
χιμαιρικές καταστάσεις στην εικόνα 5.2, [18].

Σχήμα 5.1: Η πειραματική διάταξη του συστήματος Μετρονόμων

Σχήμα 5.2: Χιμαιρικές καταστάσεις
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5.3

Πιθανές Εφαρμογές

Δεν υπάρχει ακόμα επαρκής απόδειξη, οτι χιμαιρικές καταστάσεις αναπαράγονται εκτός των
εργαστηριακών ορίων, όμως υπάρχουν αρκετά φυσικά φαινόμενα, τα οποία φέρουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με τις χίμαιρες, και θα μπορούσαν να σχετίζονται με αυτόν τον τύπο δυναμικών.
1. Ημισφαιρικός ύπνος [31]
Πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων θηλαστικών και πτηνών, παρουσιάζουν
μία συμπεριφορά που ονομάζεται ημισφαιρικός ύπνος. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι
ότι το ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο φαίνεται ανενεργό ενώ το άλλο ενεργό. Η νευρωνική
δραστηριότητα που παρατηρείται από ηλεκτρεγκεφαλογραφήματα σε αυτήν τη κατάσταση,
αποκαλύπτει μικρής συχνότητας και μεγάλου πλάτους ηλεκτρική δραστηριότητα στο εν
υπνώσει ημισφαίριο, ενώ το άλλο ημισφαίριο είναι πιο άστατο. Συνηθώς, οι δύο αυτές
καταστάσεις εναλλάσονται μεταξύ ημισφαιρίων.
2. Κολπική Μαρμαρυγή [4,29]
Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρδιακή προσβολή. Αυτό
το φαινόμενο προκαλείται από μια έλλειψη συντονισμού της συστολής των κυττάρων στην
καρδιά. Κατά τη διάρκεια της κολπικής μαραμαρυγής, δημιουργούνται σπειροειδή κυματικά
μοτίβα, στο κέντρο των οποίων υπάρχει ένα ανωμαλία φάσης, και η δυναμική δεν είναι
ξεκάθαρη. Οι συστολές κοντά στο ανώμαλο σημείο, δεν είναι συντονισμένες. Αυτού του τύπου
τα μοτίβα, παρατηρούνται επίσης σε συζευγμένους ταλαντωτές πάνω σε τοπολογία σφαιρικής
επιφάνειας, όπου όταν η φασική υστέρηση είναι μη μηδενική, ένα πεπερασμένο κλάσμα των
ταλαντωτών στο κέντρο του σπειροειδούς κύματος παραμένει ασυγχρόνιστο.
3. Ηλεκτρικό Δίκτυο [5,6,20]
Το ηλεκτρικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελείται από γεννήτριες που παράγουν
ισχύ με μία συχνότητα περίπου 60 Hz. Υπό ιδανικές συνθήκες, οι γεννήτριες είναι
συγχρονισμένες. Ο συγχρονισμός ενός ηλεκτρικού δικτύου, συχνά μελετάται με χρήση
μοντέλων, παρόμοιων του μοντέλου Kuramoto. Ανάλυση των μοντέλων αυτών, έχει
αποκαλύψει ότι μια πληθώρα διαταραχών στο δίκτυο, μπορεί να προκαλέσει πλήρη ή μερικό
αποσυγχρονισμό, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει διακοπές ρεύματος. Γνώση της
πιθανότητας ύπαρξης χιμαιρικών καταστάσεων σε ενεργειακά πλέγματα, καθώς και των
κοιλάδων σταθερότητας των χιμαιρικών καταστάσεων, θα ήταν χρήσιμη στη διατήρηση ενός
σταθερού συγχρονισμού.
4. Κοινωνικά Συστήματα [8]
Χιμαιρικές καταστάσεις μπορεί να παρουσιάζονται και σε κοινωνικά συστήματα.
Παραδείγματος χάριν, έχει εξεταστεί ένα μοντέλο σχετικά με τη διάδοση κοινωνικών και
πολιτιστικών τάσεων. Παρατηρήθηκε ότι δύο συζευγμένοι πληθυσμοί εμφανίζουν χιμαιρική
συμπεριφορά, όπου στον ένα πληθυσμό δημιουργείται γενική συγκατάβαση, ενώ ο άλλος
παραμένει απροσδιόριστος.
5. Δίκτυα Νευρώνων [11,12, 24-27, 32]
Στα νευρωνικά δίκτυα, παρατηρείται μία κατάσταση κατα την οποία, τοπικές περιοχές
συγχρονισμένων ταλαντώσεων περικλείονται από ασυγχρόνιστες. Σε συγκεκριμένα μοντέλα,
εμφανίζονται, όταν μέτωπα συγχρονισμένων και ασυγχρόνιστων περιοχών συγκρούονται.
Αυτές οι καταστάσεις φαίνονται σταθερές σε συστήματα καθυστερημένων ταλαντωτών
Kuramoto και σε πιό πολύπλοκα μοντέλα νευρωνικών ταλαντώσεων. Χιμαιρικές καταστάσεις
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έχουν παρατηρηθεί σε συστήματα με μη τοπική συνδεσιμότητα ταλαντωτών Hodgkin-Huxley,
FitzHugh-Nagumo, leaky integrate-and-fire και πολλά άλλα.
Υπάρχουν όμως και
πειραματικές μετρήσεις. Σε μία εξ αυτών, συμμετέχοντες ζητήθηκαν να συντονίσουν δεξιά και
αριστερή κίνηση των δακτύλων, με μία περιοδική λάμψη φωτός. Τα ηλεκτρεγκεφαλογραφήματα
αποκάλυψαν πληθυσμούς συντονισμένης και ασυντόνιστης δραστηριότητας.

5.4

Χιμαιρικές καταστάσεις με το μοντέλο F itzHugh −
N agumo

΄Οπως προαναφέρθηκε, το φαινόμενο των χιμαιρικών καταστάσεων, μπορεί να παρατηρηθεί και σε
δίκτυα F itzHugh − N agumo ταλαντωτών. Μία τέτοια περίπτωση φαίνεται και πάλι στην εργασία
των Omelchenko et al. 2013, [26]. ΄Εχει δειχθεί ότι χιμαιρικές καταστάσεις μπορούν να βρεθούν
σε συστήματα της μορφής 4.6, με H(ψ) = sin(ψ + a), αν η παράμετρος υστέρησης φάσεως α είναι
κοντά, αλλά μικρότερη του π/2. Οι καμπύλες φασικής διάδρασης H(ψ) που αντιστοιχούν στον
F HN ταλαντωτή μπορεί να προσεγγιστεί ποιοτικά από σειρές Fourier, κρατώντας όρους πρώτης
τάξης,
q
h0
2π
2π
h0
2π
c
s
H(ψ) ≈
+ h1 cos( ψ) + h1 sin( ψ) =
+ (hc1 )2 + (hs1 )2 sin( ψ + a)
(5.2)
2
T
T
2
T
όπου οι συντελεστές Fourier h0 , hc1 , hs1 δίνονται ως
Z
2 T
H(ψ)dψ
(5.3)
h0 =
T 0
Z
2 T
2π
c
h1 =
H(ψ)cos( ψ)dψ
(5.4)
T 0
T
Z
2 T
2π
s
h1 =
H(ψ)sin( ψ)dψ
(5.5)
T 0
T
Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι προσεγγιστικές εκφράσεις για τη παράμετρο φασικής υστέρησης
α
hs
cosa = p c 1
(5.6)
(h1 )2 + (hs1 )2
hc
sina = p c 1
(5.7)
(h1 )2 + (hs1 )2
που μπορούν προσδιορίσουν μία περιοχή του παραμετρικού επιπέδου (α,φ), που ευνοεί το σχηματισμό
χιμαιρικών καταστάσεων. Τέτοιες καταστάσεις αναμένονται για ,εκτός της διαγωνίου σύνδεση (φ ≈
π/2), αλλά όχι για διαγώνιο (φ ≈ 0 ή φ ≈ π). Αριθμητικές προσωμοιώσεις αποδεικνύουν αυτή την
υπόθεση. ΄Οντως, εάν επιλέξουμε a = 0.5 και φ = π/2 − 0.1, τότε για αρκετά μικρό σ, προκύπτει
χιμαιρική κατάσταση, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3, όπου οι αρχικές συνθήκες εξάγονται τυχαία, από
μία κατανομή στον κύκλο u2 +v 2 = 4. Στο σχήμα 5.3 (a), φαίνεται ένα στιγμιότυπο των μεταβλητών

Σχήμα 5.3: (a) Στιγμιότυπο των μεταβλητών uk και (b) Στιγμιότυπο του φασικού επιπέδου (uk , vk ),
για t = 5000. Παράμετροι: N = 1000, r = 0.35, σ = 0.1, a = 0.5, φ = π/2 − 0.1.
uk τη χρονική στιγμή t = 5000. Η συντονισμένη και η ασυντόνιστη περιοχή φαίνονται ξεκάθαρα. Τα
στοιχεία της ασυντόνιστης περιοχής βρίσκονται σε διάφορα σημεία του οριακού κύκλου, (5.3 (b)).
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Το σχήμα 5.4, είναι τυπικό για χιμαιρικές καταστάσεις,
δείχνει τη μέση φασική ταχύτητα για κάθε ταλαντωτή, η
οποία υπολογίζεται ως
ωk =

Σχήμα 5.4: Μέση φασική ταχύτητα ωk

2πMk
∆T

(5.8)

για k = 1, ..., N , όπου το Mk είναι ο αριθμός των
πλήρων περιστροφών που πραγματοποιεί ο k ταλαντωτής
στο χρονικό διάστημα ∆T . Οι τιμές ωk κείτονται σε
μία συνεχή καμπύλη, όπου το διάστημα σταθερού ωk
αντιστοιχεί στη συγχρονισμένη περιοχή, όπου γειτονικά
στοιχεία παρουσιάζουν κλείδωμα φάσης.

Χωρικά, οι περιοχές συντονισμού και μη, χαρακτηρίζονται από μία παράμετρο τοπικής τάξης
Zk = |

1 X iΘj
e |,
2δ

k = 1, 2, ..., N

(5.9)

|j−k|≤δ

όπου το Θj = arctan(vj /uj ) υποδεικνύει τη γεωμετρική φάση του j ταλαντωτή.
Εδώ
χρησιμοποιείται μια μέση χωρική τιμή σε ένα διάστημα δ = 25 στοιχείων. ΄Οταν η παράμετρος
τοπικής τάξης ισούται με Zk = 1, υποδεικνύει ότι ο k ταλαντωτής, ανήκει στο συγχρονισμένο
μέρος, ενώ όταν Zk < 1, ανήκει στο ασυγχρόνιστο.
Για περαιτέρω μελέτη του συστήματος, οι δύο εκ των τεσσάρων παραμέτρων ελέγχου θεωρούνται
σταθερές, στη συγκεκριμένη περίπτωση το a = 0.5 και το φ = π/2−0.1, και μεταβάλλονται η ακτίνα
r και η σταθερά σ, της σύζευξης. Αυτό που παρατηρήθηκε, και αποτελεί καινοτομία σε σχέση με
προηγούμενες μελέτες παρόμοιων συστημάτων, είναι ότι αυξανομένης της σταθεράς σύζευξης σ
παρουσιάζονται ποιοτικά νέες μορφές χιμαιρικών καταστάσεων, οι οποίες απαρτίζονται από δύο ή
ακόμα και τρείς ασυγχρόνιστες περιοχές. Η ονομασία που αποδίδεται σε αυτό το νέο φαινόμενο
είναι πολυχιμαιρικές καταστάσεις. Αυτή η καινούρια χωρική διαμόρφωση δεν μπορεί να εξηγηθεί
μόνο με όρους φασικής διάδρασης. Η μετάβαση από τη κλασσική στη πολυχιμαιρική κατάσταση
αποτυπώνεται στο σχήμα 5.5 για διάφορα ζεύγη r, σ.

Σχήμα 5.5: Στιγμιότυπο των μεταβλητών uk και οι αντίστοιχες μέσες φασικές ταχύτητες ωk για
διάφορα ζεύγη r, σ. Διακρίνονται μία, δύο και τρείς ασυγχρόνιστες περιοχές.
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Κεφάλαιο 6

Προσομοίωση αποπτωτικών
διεργασιών με το συζευγμένο
μοντέλο F itzHugh − N agumo
Στη φυσιολογία των πολυκύτταρων οργανισμών, αναφερόμαστε στη θανάτωση, και την
απομάκρυνση των κυττάρων, με τους όρους απόπτωση και νέκρωση. Η απόπτωση, αποτελεί
ένα μηχανισμό προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου, όπου βιοχημικά γεγονότα οδηγούν σε
χαρακτηριστικές μορφολογικές αλλαγές του κυττάρου καθώς και σε κυτταρικό θάνατο. Η
διαδικασία αυτή, είναι πλήρως ελεγχόμενη και επιφέρει πλεονεκτήματα στο κύκλο ζωής ενός
οργανισμού. ΄Ενα παράδειγμα, είναι ο διαχωρισμός των δακτύλων, των χεριών και των ποδιών,
στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, όπου τα κύτταρα ενδιαμέσως αποβάλλονται λόγω απόπτωσης. Κατα
την απόπτωση, το κύτταρο διασπάται σε κυτταρικά θραύσματα, που ονομάζονται αποπτωτικά
σώματα, τα οποία απορροφούνται από τα φαγοκύτταρα γρήγορα, και αποβάλλονται, με αποτέλεσμα
τα κυτταρικά περιεχόμενα, να μη διαχέονται στο περιβάλλοντα χώρο, προκαλώντας ζημιές. Σε
αντίθεση με την απόπτωση, η νέκρωση αναφέρεται στον τραυματικό κυτταρικό θάνατο λόγω οξείας
κυτταρικής βλάβης. Η νέκρωση προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες, όπως λοίμωξη, τοξίνες
ή τραύμα, με αποτέλεσμα τη μη ελεγχόμενη απομάκρυνση των κυτταρικών συστατικών, τα οποία
απελευθερώνονται στον εξωκυττάριο χώρο. Η νέκρωση δεν έχει ποτέ οφέλιμα αποτελέσματα και
μπορεί να αποβεί και θανάσιμη.
Θέλοντας να ενσωματώσουμε αυτές τις ιδέες στη μελέτη των χιμαιρικών καταστάσεων νευρωνικών
δικτύων, ακολουθούμε τις εργασίες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, εισάγοντας διαταραχές, που
θα μπορούσαν να παρομοιαστούν, με την απομάκρυνση κυττάρων από το σύστημα. Χρησιμοποιούμε
το ίδιο μοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.1, 4.2, σε τοπολογία δακτυλίου, και σταθερές
παραμέτρους N = 1000, α = 0.5 και φ = π/2 − 0.1. Αρχικά, χρησιμοποιώντας διάφορα ζεύγη
r, σ μπορούμε να αναπαράγουμε χιμαιρικές καταστάσεις με διαφορετική πολλαπλότητα, δηλαδή με
n ασυγχρόνιστες και συγχρονισμένες περιοχές. Τα αδιατάρακτα συστήματα για αυτά τα ζεύγη
παραμέτρων παρουσιάζονται στα σχήματα 6.1, 6.2, 6.3 και ταυτίζονται ποιοτικά με τα αντίστοιχα
στιγμιότυπα του σχήματος 5.5.
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(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.1: Το αδιατάρακτο σύστημα με χιμαιρική πολλαπλότητα 1 (r = 0.33, σ = 0.1)

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.2: Το αδιατάρακτο σύστημα με χιμαιρική πολλαπλότητα 2 (r = 0.33, σ = 0.28)

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.3: Το αδιατάρακτο σύστημα με χιμαιρική πολλαπλότητα 3 (r = 0.25, σ = 0.25)
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6.1

Εξωτερική Δύναμη

Η πρώτη διαταραχή που μπορούμε να εισάγουμε στο σύστημα, είναι να εξαναγκάσουμε ένα τμήμα
του δικτύου, στην ακινησία, δηλαδή να ορίσουμε συγκεκριμένες τιμές για τις μεταβλητές ώστε να
ισχύει
duk
= 0 και
dt

dvk
=0
dt

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να θεωρήσουμε ῾῾νεκρούς᾿᾿ κόμβους, καθώς πλέον δεν μπορούν να
ταλαντωθούν. Το σήμα που λαμβάνεται από τους γείτονες, δεν τους επηρεάζει, όμως οι ίδιοι,
διαχέουν την διαταραχή τους, μέσω των συνδέσεων τους. Αφήνουμε το σύστημα να εξελιχθεί στην
ευσταθή χιμαιρική κατάσταση, και μετά εξαναγκάζουμε ένα μέρος των ταλαντωτών στην ακινησία.
Μετά, αφαιρούμε τη διαταραχή, και αφήνουμε και πάλι το σύστημα να φτάσει σε μια ευσταθή
κατάσταση. Υπάρχουν διάφορες τιμές του uk που ικανοποιούν την παραπάνω συνθήκη. Εμείς,
θα χρησιμοποιήσουμε uk = 0.5, κοινή για όλους τους ῾῾νεκρούς᾿᾿ κόμβους

6.1.1

Εξαναγκασμός απλής χίμαιρας

.
Αρχικά θα ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας το σύστημα που παρουσιάζει χιμαιρική πολλαπλότητα
1, το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα 6.1 με παραμέτρους r = 0.33 και σ = 0.1. Κάνουμε διαδοχικές
προσομοιώσεις, θεωρώντας μία μη ταλαντούμενη περιοχή που ξεκινάει από τη θέση 30 του δικτύου,
και αυξάνει με βήμα 20 σε κάθε επόμενη προσομοίωση. Παρατηρούμε ότι η χίμαιρα διατηρείται,
παρά την εφαρμοζόμενη διαταραχή. Η συγχρονισμένη περιοχή όμως μετατοπίζεται αντιδιαμετρικά
της μη ταλαντούμενης περιοχής, και μειώνεται σε μέγεθος όσο το εύρος της διαταραχής αυξάνεται.
Αφαιρώντας στη συνέχεια την εξωτερική δύναμη, το σύστημα επανέρχεται στην αρχική χίμαιρα.
Στα σχήματα 6.8, 6.9 και 6.10, βλέπουμε στιγμιότυπα του δυναμικού, κατά τη διάρκεια εφαρμογής
της εξωτερικής δύναμης, για διάφορα μεγέθη της εξαναγκασμένης, μη ταλαντούμενης περιοχής.
Κάτι ακόμα που αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι στα σχήματα 6.8 και 6.9, η συντονισμένη περιοχή
πριν και μετά τη διαταραχή συμπίπτουν χωρικά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στο σχήμα 6.10.
Σε αυτή τη περίπτωση, η συντονισμένη περιοχή μετά τη διαταραχή, ταυτίζεται χωρικά με τη
περιοχή της διαταραχής. Τη χρονική στιγμή που η εξωτερική δύναμη αφαιρείται, το σύστημα
ουσιαστικά επανεκκινείται, όμως τώρα έχουμε δύο περιοχές, τα στοιχεία των οποίων έχουν τις
ίδιες αρχικές συνθήκες με τα υπόλοιπα στοιχεία της ίδιας περιοχής. Η μία είναι η περιοχή που
δεν ταλαντωνόταν, οπότε όλα τα στοιχεία της ξεκινούν με το ίδιο δυναμικό, και η άλλη είναι η
συντονισμένη περιοχή που είχε δημιουργηθεί όσο η εξωτερική δύναμη βρισκόταν ακόμα σε ισχύ.
Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί στο σημείο αυτό, ότι ενδεχομένως θα δημιουργηθούν δύο
συντονισμένες περιοχές, αυξάνοντας τη χιμαιρική πολλαπλότητα του συστήματος. Κάτι τέτοιο όμως,
δεν φαίνεται να συμβαίνει, καθώς το σύστημα επιλέγει και διατηρεί μόνο μία εκ των δύο, ενώ η άλλη
αποσυγχρονίζεται. Το κρίσιμο σημείο αυτής της αλλαγής για το συγκεκριμένο σύστημα, εμφανίζεται
στο διάστημα 200 μη ταλαντούμενων στοιχείων, όπου το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με το μέγεθος
της συντονισμένης περιοχής κατά τη διάρκεια της διαταραχής. Συνεπώς για ικανό διάστημα μη
ταλαντούμενων κόμβων, με επιλογή της περιοχής εφαρμογής της εξωτερικής δύναμης, μπορούμε να
κατευθύνουμε τη συντονισμένη περιοχή της χίμαιρας.
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.4: Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk κατά τη διάρκεια (α), και μετά την αφαίρεση (β) της
διαταραχής για την περίπτωση της μονής χίμαιρας. Η εξαναγκασμένη περιοχή βρίσκεται στο διάστημα
30-50

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.5: ΄Ομοια με προηγουμένως με εξαναγκασμένη περιοχή στο διάστημα 30-150

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.6: ΄Ομοια με προηγουμένως με εξαναγκασμένη περιοχή στο διάστημα 30-270
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Μία πιο ενδελεχής μελέτη κάποιων στατιστικών στοιχείων του συστήματος μπορεί να μας δώσει
μια πληρέστερη περιγραφή της συμπεριφοράς του. Το σχήμα 6.7 απεικονίζει τη μεταβολή του
πλήθους των ασυγχρόνιστων κόμβων (συμπεριλαμβανομένων και των ακίνητων κατά τη διάρκεια
της διαταραχής), όπως και τη μέση φασική ταχύτητα της συγχρονισμένης περιοχής, συναρτήσει του
εύρους της μη ταλαντούμενης περιοχής. Παρατηρούμε μια γραμμική σχέση και στις δύο περιπτώσεις.
Αύξηση του εύρους προκαλεί γραμμική αύξηση της μέσης φασικής ταχύτητας ω ( η γραμμικότητα θα
φαινόταν πιο ξεκάθαρα με ακρίβεια περισσότερων δεκαδικών ). Επίσης οι μη συγχρονισμένοι κόμβοι
αυξάνονται και αυτοί γραμμικά.1 Η ευσταθής κατάσταση στην οποία επανέρχεται το σύστημα, όταν
μηδενίζεται η εξωτερική επιρροή, φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της διαταραχής. Η μέση φασική
ταχύτητα, όπως και ο αριθμός των ασυγχρόνιστων νευρώνων κυμαίνεται γύρω από μια σταθερή
τιμή. Λεπτομερής καταγραφή των τιμών αυτών των μεγεθών φαίνεται στον πίνακα 6.1.
ω

Ν ασυγχρόνιστων

2.51

800
780

2.50

760
2.49

740

2.48

720
700
50

100

150

200

Εύρος Διαταραχής
0

50

(αʹ)

100

150

200

Εύρος Διαταραχής

(βʹ)

Σχήμα 6.7: (α) Αριθμός ασυγχρόνιστων νευρώνων κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Μπλε) και
μετά την αφαίρεση της (Πορτοκαλί) συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. (β)
Μέση φασική ταχύτητα της συγχρονισμένης περιοχής κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Κόκκινο)
και μετά την αφαίρεση της (Πράσινο), συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής.

Εύρος
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

Ν ασυγχρ. κατά τη διάρκεια
718
729
739
740
752
762
765
776
785
791
793
801

Ν ασυγχρ. μετά
712
697
696
700
701
707
707
697
709
706
715
718

≈ ω κατά τη διάρκεια
2.48
2.48
2.48
2.49
2.49
2.49
2.5
2.5
2.5
2.5
2.51
2.51

≈ ω μετά
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47

Πίνακας 6.1: Μετρήσεις για χίμαιρα πολλαπλότητας 1, κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση της
εξωτερικής δύναμης, συναρτήσει του εύρους της μη ταλαντούμενης περιοχής.

6.1.2

Εξαναγκασμός διπλής χίμαιρας

Με αλλαγή των παραμέτρων r, σ, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια χιμαιρική κατάσταση
πολλαπλότητας 2 και να κάνουμε την ίδια μελέτη. Θα χρησιμοποιήσουμε r = 0.33 και σ = 0.28,
1
Αφαίρεση των ῾῾νεκρών᾿᾿ νευρώνων από το πλήθος των μη συγχρονισμένων, θα οδηγούσε σε φαινομενική μείωση
των ασυγχρόνιστων κόμβων με αύξηση του εύρους, όμως στη πραγματικότητα η αναλογία ασυγχρόνιστων προς
συγχρονισμένων αυξάνεται και πάλι με το εύρος.
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οπότε θα προκύψει το σύστημα που απεικονίζεται στο σχήμα 6.2. Σε αυτήν τη περίπτωση, το πλήθος
των συγχρονισμένων ταλαντωτών στο αδιατάρακτο σύστημα, είναι αρκετά μεγαλύτερο, σε σχέση με
την μονή χίμαιρα. Μετά την εισαγωγή της εξωτερικής δύναμης, παρατηρούμε ότι ο χιμαιρικός
χαρακτήρας παραμένει στο σύστημα, όμως όχι και η πολλαπλότητα του. Η διπλή χίμαιρα καταρρέει
σε απλή, η οποία συμπεριφέρεται όπως και η μονή διαταραγμένη. Η μη ταλαντούμενη περιοχή
προκαλεί αποσυγχρονισμό στη γειτονιά της, και η συγχρονισμένη περιοχή βρίσκεται όπως και πριν
αντιδιαμετρικά. Με την επαναφορά του συστήματος, η πολλαπλότητα επιστρέφει. Για σύγκριση με
την προηγούμενη περίπτωση, δίνονται τα διαγράμματα για ίδια εύρη διαταραχών. Παρατηρούμε και
εδώ, ότι οι δύο ασυγχρόνιστες περιοχές που επαναδημιουργούνται μετά την αφαίρεση της διαταραχής,
εντοπίζονται εκατέρωθεν της θέσης της μη ταλαντούμενης περιοχής που είχε δημιουργηθεί όσο η
εξωτερική δύναμη βρισκόταν ακόμα σε ισχύ.

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.8: Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk κατά τη διάρκεια (α), και μετά την αφαίρεση (β)
της διαταραχής για την περίπτωση της διπλής χίμαιρας. Η εξαναγκασμένη περιοχή βρίσκεται στο
διάστημα 30-50

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.9: ΄Ομοια με προηγουμένως με εξαναγκασμένη περιοχή στο διάστημα 30-150
΄Οσον αφορά τα χαρακτηριστικά μεγέθη του συστήματος, βλέπουμε ότι στην περίπτωση της διπλής
χίμαιρας, σημειώνεται μεγαλύτερη αύξηση της μέσης φασικής ταχύτητας, σε σχέση με την απλή
χίμαιρα, η οποία όμως παραμένει γραμμική συνάρτηση του πλάτους της μη ταλαντούμενης περιοχής,
όπως και οι ασυγχρόνιστοι νευρώνες. Η επαναφορά του συστήματος, οδηγεί σε μία μόνο ευσταθή
κατάσταση, ανεξάρτητης της διαταραχής, με μικρές διακυμάνσεις. Τα αντίστοιχα διαγράμματα, όπως
και ο πλήρης πίνακας ακολουθούν παρακάτω.
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.10: ΄Ομοια με προηγουμένως με εξαναγκασμένη περιοχή στο διάστημα 30-270
ω

N ασυγχρόνιστων
800

2.75
2.70

600

2.65
2.60

400

2.55
2.50

200

2.45
50

100

150

200

Εύρος Διαταραχής
0

50

(αʹ)

100

150

200

Εύρος Διαταραχής

(βʹ)

Σχήμα 6.11: (α) Αριθμός ασυγχρόνιστων νευρώνων κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Μπλε) και
μετά την αφαίρεση της (Πορτοκαλί) συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. (β) Μέση
φασική ταχύτητα της συγχρονισμένης περιοχής κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Κόκκινο) και μετά
την αφαίρεση της (Πράσινο), συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής.
Εύρος
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

Ν ασυγχρ. κατά τη διάρκεια
397
664
680
691
704
716
728
741
749
757
763
770

Ν ασυγχρ. μετά
353
347
348
325
315
331
342
363
308
329
355
334

≈ ω κατά τη διάρκεια
2.48
2.66
2.67
2.68
2.69
2.7
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.75

≈ ω μετά
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

Πίνακας 6.2: Μετρήσεις για χίμαιρα πολλαπλότητας 2, κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση της
εξωτερικής δύναμης, συναρτήσει του εύρους της μη ταλαντούμενης περιοχής.
Από το διάγραμμα 6.11 και τον πίνακα 6.2 παρατηρούμε ότι για μικρά μεγέθη περιοχής εξαναγκασμού,
το σύστημα συμπεριφέρεται ως μη εξαναγκασμένο. Γύρω στην τιμή q = 40 εμφανίζεται μία αλλαγή
συμπεριφοράς, απότομη, όπου το σύστημα μεταπίπτει από την διπλή στην απλή χίμαιρα με ταυτόχρονη
αύξηση της μέσης γωνιακής ταχύτητας.
51

6.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

6.1.3

Εξαναγκασμός τριπλής χίμαιρας

Επόμενο είναι σε αυτό το σημείο, να ακολουθήσουμε την ίδια πρακτική και για την τριπλή χίμαιρα,
η οποία προκύπτει με r = 0.25 και σ = 0.25 και φαίνεται στο σχήμα 6.3. Αυξανομένης της
πολυπλοκότητας όμως, προκύπτουν νέα και ενδεχομένως, αντιδιαισθητικά φαινόμενα. Για πολύ
μικρά εύρη μη ταλανατούμενων περιοχών, η εικόνα που παίρνουμε μοιάζει με τις προηγούμενες,
αλλά δεν ταυτίζεται. Οι ασυγχρόνιστες περιοχές έλκονται προς το σημείο της διαταραχής, όμως η
χιμαιρική πολλαπλότητα διατηρείται, με μία μεγάλη συγχρονισμένη περιοχή αντιδιαμετρικά της μη
ταλαντούμενης, και δύο μικρές κοντά της. Το μικρό μέγεθος της διαταραχής, δεν είναι αρκετό
για να ῾῾σπάσει᾿᾿ την πολλαπλότητα. Με την επαναφορά του συστήματος, όμως, βλέπουμε πάλι τις
ασυγχρόνιστες περιοχές να έχουν μετακινηθεί προς το σημείο που εφαρμόστηκε η εξωτερική δύναμη.
(σχ. 6.12)

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.12: Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk κατά τη διάρκεια (α), και μετά την αφαίρεση (β)
της διαταραχής για την περίπτωση της τριπλής χίμαιρας. Η εξαναγκασμένη περιοχή βρίσκεται στο
διάστημα 30-50

Για λίγο μεγαλύτερα πλάτη μη ταλαντούμενης περιοχής, το σύστημα αποκτά πλήρη συγχρονισμό,
με τη μορφή διαδιδόμενου παλμού στο δίκτυο. Μετά την απομάκρυνση της διαταραχής, το σύστημα
διατηρεί τον παλμικό χαρακτήρα και δεν επιστρέφει στην τριπλή χιμαιρική κατάσταση, όπως θα
αναμενόταν από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. (σχ. 6.13)
Περαιτέρω αύξηση της εξαναγκασμένης περιοχής, μας δίνει μία μικτή εικόνα. Κατα τη διάρκεια
της διαταραχής, συνυπάρχει ο διαδιδόμενος παλμός, μαζί με μια ασυγχρόνιστη περιοχή η οποία
παραμένει στατική. Τυπικά, είναι μία χίμαιρα με πολλαπλότητα 1. ΄Οταν το σύστημα αφήνεται
ελεύθερο, προκύπτει και σε αυτή τη περίπτωση πλήρης συγχρονισμός. (σχ. 6.14)
Για μεγάλες εξαναγκασμένες περιοχές, η συμπεριφορά του συστήματος ταυτίζεται ποιοτικά, με
αυτή των προηγούμενων περιπτώσεων, των συστημάτων με χιμαιρική πολλαπλότητα 1 και 2. Η τριπλή
χιμαιρική κατάσταση καταρρέει σε μονή, με την συγχρονισμένη περιοχή να περιορίζεται αρκετά και να
μετακινείται αντιδιαμετρικά της μη ταλαντούμενης περιοχής. Με την απομάκρυνση της διαταραχής,
το σύστημα ανακτά τον τριπλό χιμαιρικό του χαρακτήρα, με μετατοπισμένες τις ασυγχρόνιστες
περιοχές, προς το διάστημα όπου ασκούνταν η εξωτερική δύναμη. (σχ. 6.15)
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.13: Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk κατά τη διάρκεια (α), και μετά την αφαίρεση (β)
της διαταραχής για την περίπτωση της τριπλής χίμαιρας. Η εξαναγκασμένη περιοχή βρίσκεται στο
διάστημα 30-90. Το σύστημα αποκτά συμπεριφορά διαδιδόμενου παλμού, ο οποίος παραμένει και
μετά την αφαίρεση της εξωτερικής δύναμης.

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.14: α) Τρία διαφορετικά στιγμιότυπα του συστήματος της τριπλής χίμαιρας με
εξανγκασμένους κόμβους στο διάστημα 30-150. Παρατηρούμε μία εικόνα συνύπαρξης διαδιδόμενου
παλμού και μίας ασυγχρόνιστης περιοχής η οποία παραμένει στατική. β)Στιγμιότυπο του ελεύθερου
συστήματος. Βλέπουμε διατήρηση του παλμού και μετά την απομάκρυνση της διαταραχής, όμως η
ασυγχρόνιστη περιοχή που προυπήρχε, συγχρονίζεται.

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το σύστημα, εμφανίζει δύο ευσταθείς καταστάσεις
μετά την αφαίρεση της εξωτερικής δύναμης. Μία πλήρους συγχρονισμού και μία τριπλής χίμαιρας.
Ενδιαμέσως αυτών των καταστάσεων όμως, παρατηρούνται και κάποιες μεταβατικές καταστάσεις,
ο χαρακτήρας των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Αυτές οι καταστάσεις, αν αφαιρεθεί η
διαταραχή, άλλοτε θα καταλήξουν σε πλήρη συγχρονισμό του δικτύου, και άλλοτε σε τριπλή χίμαιρα.
Ακριβής προσδιορισμός του σημείου αυτής της διακλάδωσης, γίνεται στο θερμοδυναμικό όριο, κάτι
που απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ και δεν μελετάται σε αυτήν την εργασία. Η χαρακτηριστική
εικόνα μίας τέτοιας κατάστασης φαίνεται στο σχήμα 6.16

Το πλήθος των ασυγχρόνιστων νευρώνων καθώς και η μέση φασική ταχύτητα των
συγχρονισμένων κόμβων φαίνονται στο σχήμα 6.17. Στην περίπτωση της τριπλής χίμαιρας
παρατηρούνται δύο απότομες αλλαγές συμπεριφοράς καθώς μεγαλώνει το εύρος εξαναγκασμού q. α)
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 6.15: Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk κατά τη διάρκεια (α), και μετά την αφαίρεση (β)
της διαταραχής για την περίπτωση της τριπλής χίμαιρας. Η εξαναγκασμένη περιοχή βρίσκεται στο
διάστημα 30-270. Η τυπική συμπεριφορά που παρουσίαζαν και οι χίμαιρες με πολλαπλότητα 1 και 2.

Σχήμα 6.16: Η μεταβατική κατάσταση. Η συγκεκριμένη εικόνα προκύπτει από εξαναγκασμό της
περιοχής 30-190.
Για q1 = 40, όπου όταν q < q1 το σύστημα παραμένει στην αδιατάρακτη τριπλή χιμαιρική κατάσταση,
ενώ για q > q1 συγχρονίζεται και β) για q2 = 120, όπου όταν q1 < q < q2 έχουμε συγχρονισμό
ενώ για q > q2 η τριπλή χίμαιρα μεταπίπτει σε απλή. Παρατηρούμε επίσης, ότι και το πλήθος
των ασυγχρόνισων και η μέση φασική ταχύτητα ορίζουν δύο ξεχωριστές καταστάσεις, οι οποίες
αντιστοιχούν στον διαδιδόμενο παλμό και στην τριπλή χίμαιρα. Στο θερμοδυναμικό όριο, γύρω από
το σημείο q2 , θα περιμέναμε οι δύο αυτές ευθείες που ορίζουν τις δύο ευσταθείς καταστάσεις του
συστήματος να ενώνονται με μια σιγμοειδή καμπύλη. Το σημείο καμπής της καμπύλης αυτής, θα
ήταν και το κρίσιμο σημείο της διακλάδωσης.
Για να βεβαιωθούμε ότι τα ευρήματα μας δεν αποτελούν κάποια ειδική περίπτωση (artif act),
επαναλάβαμε τις μετρήσεις, αλλά με διαφορετικές αρχικές συνθήκες, εισάγωντας διαφορετικές
αρχικές τιμές στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών στον κώδικα. Τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά όμοια
και χαρακτηριστικά διαγράμματα των διαφορετικών συμπεριφορών του συστήματος κατά τη διάρκεια
της διαταραχής παρουσιάζονται στο σχήμα 6.18. Οι τελικές καταστάσεις, όπως και πριν, είναι αυτή
του διαδιδόμενου παλμού και της τριπλής χίμαιρας.
Σε όλες τις μετρήσεις μέχρι στιγμής, χρησιμοποιήσαμε τον κόμβο 30 ως αφετηρία για την μη
ταλαντούμενη περιοχή. Εγείρεται επομένως το ερώτημα, αν η θέση της διαταραχής στο δίκτυο,
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Σχήμα 6.17: (α) Αριθμός ασυγχρόνιστων νευρώνων κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Μπλε) και
μετά την αφαίρεση της (Πορτοκαλί) συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. (β)
Μέση φασική ταχύτητα της συγχρονισμένης περιοχής κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Κόκκινο)
και μετά την αφαίρεση της (Πράσινο), συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. Οι
μεταβατικές καταστάσεις δεν σημειώνονται. Παρατηρώντας τις δύο ευθείες που ορίζονται από τα
σημεία τελικών καταστάσεων του συστήματος (Πορτοκαλί ή Πράσινο), αντιλαμβανόμαστε τις δύο
διαφορετικές ευσταθείς καταστάσεις του συστήματος.

Σχήμα 6.18: Οι διαφορετικές ποιοτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής
δύναμης, που εξετάστηκαν παραπάνω εμφανίζονται και με αλλαγή στις αρχικές συνθήκες.
Παρατηρούμε ότι πάλι προκύπτουν εικόνες συντονισμού, μικτές, μεταβατικές και μονής χίμαιρας.

επηρεάζει την ποιοτική συμπεριφορά του συστήματος. Η απάντηση είναι όχι. Επανάληψη του
πειράματος με ίδιες αρχικές συνθήκες όπως στην πρώτη περίπτωση που εξετάστηκε αλλά με
την διαταραχή να ξεκινάει από το σημείο 450 έδωσε αντίστοιχα αποτελέσματα, χαρακτηριστικά
διαγράμματα των οποίων φαίνονται στο σχήμα 6.19.

Παρατίθενται επίσης και τα αντίστοιχα διαγράμματα πλήθους ασυγχρόνιστων και μεσης φασικής
ταχύτητας της συγχρονισμένης περιοχής συναρτήσει του εύρους (σχ.6.20) για τη περίπτωση
διαφορετικών αρχικών συνθηκών και διαφορετικού σημείου εκκίνησης της διαταραχής. Σύγκριση
με το σχήμα 6.17 δείχνει ότι και οι τρεις περιπτώσεις ταυτίζονται ποιοτικά. Ακολουθεί και ο πίνακας
μετρήσεων, όπου οι τιμές και των τριών σετ δίνονται μαζί. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε με ασφάλεια
να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι μόνο το εύρος της μη ταλαντούμενης περιοχής, καθορίζει την τελική
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Σχήμα 6.19: Οι διαφορετικές ποιοτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής
δύναμης, με αλλαγή στη θέση εφαρμογής της.

κατάσταση στην οποία θα ισορροπήσει το σύστημα. Δεν παρατηρείται κάποια εξάρτηση, ούτε από
τις αρχικές συνθήκες, ούτε από τη θέση της διαταραχής στο δίκτυο.
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Σχήμα 6.20: (α),(γ) Αριθμός ασυγχρόνιστων νευρώνων κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Μπλε) και
μετά την αφαίρεση της (Πορτοκαλί) συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. (β),(δ)
Μέση φασική ταχύτητα της συγχρονισμένης περιοχής κατά τη διάρκεια της διαταραχής (Κόκκινο)
και μετά την αφαίρεση της (Πράσινο), συναρτήσει του εύρους της εξαναγκασμένης περιοχής. Τα
(α),(β) αντιστοιχούν στις μετρήσεις με διαφορετικές αρχικές συνθήκες ενώ τα (γ),(δ) σε διαφορετική
θέση εκκίνησης της διαταραχής. Σημειώνουμε ότι οι μεταβατικές καταστάσεις έχουν παραληφθεί.
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Εύρος
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

Ν ασυγχρ. κατά τη διάρκεια
380/379/380
464/464/465
61/61/61
81/81/81
206/201/201
355/355/354
801/799/800
tr/tr/800
804/tr/tr
tr/tr/802
801/tr/802
802/803/803

Ν ασυγχρ. μετά
380/297/299
286/324/306
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
295/328/295
tr/tr/328
329/tr/tr
tr/tr/336
328/tr/367
312/291/333

≈ ω κατά τη διάρκεια
2.5/2.5/2.5
2.57/2.57/2.57
2.86/2.86/2.86
2.87/2.87/2.87
2.9/2.9/2.9
2.93/2.92/2.93
2.68/2.68/2.68
tr/tr/2.68
2.68/tr/tr
tr/tr/2.68
2.68/tr/2.68
2.68/2.68/2.68

≈ ω μετά
2.42/2.41/2.41
2.41/2.41/2.41
2.82/2.82/2.82
2.82/2.82/2.82
2.82/2.82/2.82
2.82/2.82/2.82
2.42/2.42/2.41
tr/tr/2.42
2.41/tr/tr
tr/tr/2.42
2.42/tr/2.42
2.42/2.41/2.41

Πίνακας 6.3: Μετρήσεις για χίμαιρα πολλαπλότητας 3, κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση
της εξωτερικής δύναμης, συναρτήσει του εύρους της μη ταλαντούμενης περιοχής. Η πρώτη τιμή
αντιστοιχεί στο αρχικό σύστημα, η δεύτερη αντιστοιχεί στο σύστημα με διαφορετικές αρχικές
συνθήκες και η τρίτη αντιστοιχεί στο σύστημα με διαφορετική περιοχή διαταραχής. Το σύμβολο tr
αντιστοιχεί σε μεταβατική κατάσταση, οπότε δεν μετράται.
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6.2

Απομόνωση κόμβων με στοχαστικό τρόπο

Ως ένας διαφορετικός τρόπος προσομοίωσης της απόπτωσης, μπορεί να θεωρηθεί το ῾῾σπάσιμο᾿᾿
των συνάψεων, αντί για την κατάρρευση της ταλαντωτικής συμπεριφοράς των νευρωνικών κόμβων.
Δηλαδή παρότι οι νευρώνες ταλαντώνονται κανονικά, δεν στέλνουν, ούτε λαμβάνουν σήμα,
δημιουργώντας ουσιαστικά μια κενή θέση στο δίκτυο. Αυτή τη φορά θα ορίσουμε μία πιθανότητα
ανά νευρώνα ανά loop, με βάση την οποία θα απομονώνονται (σ = 0) τυχαίοι νευρώνες κατα τη
διάρκεια εξέλιξης της προσομοίωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα της τριπλής χίμαιρας με
r = 0.25 και σ = 0.25. Παρότι, η διαδικασία αυτή είναι πιθανοκρατική, επειδή δεν αλλάζουμε
τις αρχικές συνθήκες και τη συνάρτηση πιθανότητας, οι νευρώνες που πεθαίνουν την t χρονική
στιγμή είναι συγκεκριμένοι, και δεν αλλάζουν αν επαναληφθεί το πείραμα υπό όμοιες συνθήκες.
΄Αν αυξήσουμε παραταύτα τη πιθανότητα, στο πέρας της προσομοίωσης θα πεθάνουν αυτοί που
πέθαναν προηγουμένως συν κάποιοι ακόμα. Αυτό μας δίνει μία δυνατότητα ελέγχου, και σύγκρισης
των αποτελεσμάτων. Επίσης, και αυτή τη φορά η διαταραχή εισάγεται μετά τη σταθεροποίηση της
χιμαιρικής κατάστασης.
Για μικρά πλήθη απομονωμένων κόμβων, η συμπεριφορά του συστήματος δεν διαφέρει ιδιαίτερα
από την αδιατάρακτη περίπτωση. Στο σχήμα 6.21 φαίνεται ένα στιγμιότυπο της μεταβλητής uk καθώς
και η μέση φασική ταχύτητα του συστήματος, όπου ο αριθμός απομονωμένων κόμβων είναι 46.

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.21: σ = 0 για 46 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο

Αυξάνοντας την πιθανότητα αποσύνδεσης, και κατα συνέπεια το τελικό πλήθος απομονωμένων
νευρώνων, η εικόνα αρχίζει να διαφέρει. Για 263 απομονωμένους, η συμπεριφορά του συστήματος
αποτυπώνεται στο σχήμα 6.22. Το αποτέλεσμα εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Παρατηρούμε μία κατάσταση
συγχρονισμού, αλλά λόγω του πλήθους των ασύνδετων νευρώνων, δεν είναι εύκολη η διάκριση μεταξύ
των ασυγχρόνιστων και των απομονωμένων. Παραταύτα, το διάγραμμα της μέσης φασικής ταχύτητας
υποδεικνύει ότι η τριπλή χιμαιρική κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά είναι παραμορφωμένη.
Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι στον υπολογισμό της μέσης φασικής ταχύτητας εδω,
εισάγεται σημαντικό σφάλμα, καθώς όταν υπολογίζεται η μέση τιμή της για μεγάλους χρόνους, οι
απομονωμένοι κόμβοι ενδέχεται να έχουν περάσει ένα μέρος του χρόνου αυτού συνδεδεμένοι.
Για ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα αποσύνδεσης, φαίνεται ότι το σύστημα οδηγείται στο
συγχρονισμό. Οι απομονωμένοι κόμβοι εκτελούν τυχαίες ταλαντώσεις, όμως όσοι παραμένουν
συνδεδεμένοι στο δίκτυο συγχρονίζονται. Στο σχήμα 6.23 μπορούμε να δούμε την εικόνα του
συστήματος για 448 ασύνδετους νευρώνες. Παρότι όμως η μεταβλητή uk υποδηλώνει συγχρονισμό
των συνδεδεμένων νευρώνων, το διάγραμμα της μέσης φασικής ταχύτητας εμφανίζει τις τρεις
περιοχές που θα αναμέναμε για μία τριπλή χίμαιρα. Αυτό όμως είναι παραπλανητικό, γιατί οι
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(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.22: σ = 0 για 263 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο
διακυμάνσεις του ω είναι πολύ μικρές, σε σχέση με τη κλασσική περίπτωση (σχ. 6.24, που μπορούν
να θεωρηθούν ασήμαντες.Αν το σύστημα εξελιχθεί για περισσότερο χρόνο, η καμπύλη των ω των
συνδεδεμένων κόμβων θα γίνει ευθεία.

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.23: σ = 0 για 448 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο

Αναλυτική καταγραφή του πλήθους των συγχρονισμένων κόμβων συναρτήσει του πλήθους των
απομονωμένων, γίνεται στον πίνακα 6.4, και απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 6.25. Παρατηρούμε
ότι το πλήθος των συγχρονισμένων, φτάνει σε μία σταθερή τιμή και δεν μεταβάλλεται με αύξηση
του πλήθους των απομονωμένων. Σημειώνουμε, ότι στη τελευταία μέτρηση ο αριθμός των
συγχρονισμένων (492) περίπου ισούται με τον αριθμό των ασύνδετων (448), καλύπτωντας συνολικά
σχεδόν όλο το δίκτυο.
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Σχήμα 6.24: Συγκριση της μέσης φασικής ταχύτητας της αδιατάρακτης περίπτωσης της τριπλής
χίμαιρας (κόκκινο) και του συστήματος με 448 απομονωμένους νευρώνες.

Πλήθος ασύνδετων
46
84
126
173
228
263
294
339
366
393
420
448

Πλήθος συγχρονισμένων
626
631
498
431
532
438
462
512
503
500
504
492

Πίνακας 6.4: Αναλυτική καταγραφή του πλήθους των συγχρονισμένων κόμβων συναρτήσει του
πλήθους των ασύνδετων.

N of synchronous neurons
1000
800
600
400
200
0

0

100

200

300

400

N of isolated neurons
500

Σχήμα 6.25: Πλήθος συγχρονισμένων κόμβων συναρτήσει του πλήθους των ασύνδετων.
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΄Οπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας της μεθόδου τυχαίας επιλογής των απομονωμένων κόμβων,
μπορούμε να επαναλάβουμε το πείραμα, θέτοντας εξάρχής τους απομονωμένους κόμβους στο δίκτυο,
πριν το σύστημα αρχίσει να εξελίσσεται. Το πλήθος, όπως και η θέση τους συμπίπτουν με το
προηγούμενο πείραμα. Για την περίπτωση των 46 απομονωμένων κόμβων (σχ. 6.26) έχουμε πάλι
σχηματισμό της γνωστής τριπλής χιμαιρας, παρά το γεγονός ότι οι νευρώνες αποσυνδέονται εξάρχής
και όχι σταδιακά με το χρόνο. Για λίγο μεγαλύτερο πλήθος απομονωμένων, σχηματίζεται διπλή αντί
για τριπλή χίμαιρα. Αυτό φαίνεται για την περίπτωση των 126 απομονωμένων νευρώνων στο σχήμα
6.27. Για μεγαλύτερες τιμές, το σύστημα συγχρονίζεται πλήρως χωρίς τη δημιουργία χίμαιρας (σχ.
6.28 για 228 απομονωμένους). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν σφάλματα στον υπολογισμό
της μέσης γωνιακής ταχύτητας, καθώς οι απομονωμένοι κόμβοι απομονώνονται για t = 0, και
συμπεριφέρονται ως ελεύθεροι για όλο το χρονικό διάστημα της κίνησης τους.

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.26: σ = 0 για 46 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος.

(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.27: σ = 0 για 126 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος.
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(αʹ) Στιγμιότυπο της μεταβλητής uk

(βʹ) Μέση φασική ταχύτητα

Σχήμα 6.28: σ = 0 για 228 κόμβους σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος.
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6.3

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο F HN για να μελετήσουμε φαινόμενα συγχρονισμού
με επίδραση αποπτωτικών μηχανισμών σε δίκτυα νευρώνων με μη-τοπικές αλληλεπιδράσεις.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε παραμέτρους από τη βιβλιογραφία και αρχικά αναπαράγαμε
καταστάσεις πολλαπλής χίμαιρας. Στη συνέχεια, με χρήση εξωτερικής δύναμης, θέσαμε ένα πλήθος
νευρωνικών κόμβων σε ακινησία, και μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος για τρεις
διαφορετικές χιμαιρικές πολλαπλότητες. Η μέθοδος αυτή, μας δίνει ένα εργαλείο ελέγχου των
ασυγχρόνιστων περιοχών, καθώς είδαμε ότι μπορούμε να τις κατευθύνουμε ανάλογα με τη περιοχή
όπου τοποθετούμε τη διαταραχή. Επίσης καταφέραμε να αλλοιώσουμε τα επίπεδα συγχρονισμού του
συστήματος. Στη συνέχεια, μελετήσαμε το ίδιο σύστημα για την περίπτωση της τριπλής χίμαιρας,
αλλά αυτή τη φορά εισάγαμε στοχαστικά απομονωμένους κόμβους, παρατηρώντας ότι και με αυτόν
τον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τον συγχρονισμό του δικτύου.
΄Οπως προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρικά δίκτυα, η συμπεριφορά των οποίων προσομοιώνεται με δίκτυα
ταλαντωτών, συχνά παρουσιάζουν χιμαιρικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν διακοπές ρεύματος [5, 6,
20]. Στο δικό μας σύστημα για την τριπλή χίμαιρα, παρατηρήσαμε ότι η ακινητοποίηση μιας μικρής
περιοχής, μπορεί να επιφέρει πλήρη συγχρονισμό. Συνεπώς, αναπαραγωγή αυτού του ευρήματος
για ταλαντωτές kuramoto, θα μπορούσε να υποδείξει μία λύση στο πρόβλημα συγχρονισμού του
ηλεκτρικού δικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολική επανεκκίνηση του συστήματος.
Στα πλαίσια της νευροπαθολογίας, έχουν γίνει διάφορες μελέτες που υποστηρίζουν ότι
διάφορες παθήσεις επιφέρουν αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα συγχρονισμού της νευρωνικής
δραστηριότητας [35,37]. Στη νόσο του P arkinson πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται αύξηση
του νευρωνικού συγχρονισμού στα βασικά γάγγλια, όπως και σε άλλες υποφλοιακές δομές.
Αίτιο της νόσου, θεωρείται η απονεύρωση στις εν λόγω περιοχές, η οποία οδηγεί στη γνωστή
συμπτωματολογία. Ο ορισμός της απονεύρωσης είναι η διακοπή της σύνδεσης του νευρώνα σε
κάποιο μέρος ή όργανο. Η απομόνωση κόμβων στο δίκτυο μας θυμίζει αυτή τη διαδικασία, και
όντως παρατηρήσαμε αύξηση του συγχρονισμού. Ενδεχομένως, προσομοίωση της ίδιας διαδικασίας
σε modular δίκτυα με αυξημένη πολυπλοκότητα, να μπορεί να δώσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση
της πάθησης σε υπολογιστικό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις των κλινικών αποτελεσμάτων.
΄Αν και η μελέτη των χιμαιρικών καταστάσεων είναι νέο πεδίο ερευνών, εμφανίζει πολλές
πιθανές εφαρμογές, και παρότι περαιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη, ελπίζουμε τα αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν παραπάνω να είναι αρκετά υποσχόμενα ώστε να δικαιολογήσουν τη προσέγγιση μας.
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Experimental observation of chimeras in coupled-map lattices. Nature Physics, 8(9):
658–661, 2012. ISSN 1745-2473. doi: 10.1038/nphys2372.
[10] J. E. Hall and A. C. Guyton.
Textbook of Medical Physiology.
ISBN 978-1-4160-4574-8.
doi:
10.1136/pgmj.51.599.683-c.
URL
//www.us.elsevierhealth.com/Medicine/Physiology/book/9781416045748/
Guyton-and-Hall-Textbook-of-Medical-Physiology/.

2006.
http:

[11] J. Hizanidis, V. G. Kanas, A. Bezerianos, and T. Bountis. Existence and control of
chimera states in networks of nonlocally coupled models of neuron oscillators. In 2014
13th International Conference on Control Automation Robotics and Vision, ICARCV 2014,
pages 243–246, 2015. ISBN 9781479951994. doi: 10.1109/ICARCV.2014.7064312.
65

BIBLIOGRAPHY
[12] J. Hizanidis, N. E. Kouvaris, G. Zamora-López, A. Dı́az-Guilera, and C. G. Antonopoulos.
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Παράρτημα Αʹ

Αποσπάσματα Κώδικα σε γλώσσα
προγραμματισμού C του μοντέλου
F itzHugh − N agumo
Στο παράρτημα αυτό, παρουσιάζονται αποσμασματικά σημεία κώδικα των προγραμμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν στη γλώσσα C. Αρχικά παρουσιάζεται ο ορισμός του πίνακα σύνδεσης:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

f o r ( i n t i =0; i <N; i ++)
{
i n t i p=i+n e i g h r ;
i n t im=i −n e i g h l ;
f o r ( i n t j=i +1; j <i p +1; j ++)
{
i n t j j =j ;
i f ( j >N−1)
j j =j −N;
sigma [ i ] [ j j ]= sigm ;
}
f o r ( i n t j=im ; j <i ; j ++)
{
i n t j j =j ;
i f ( j <0)
j j =j+N;
sigma [ i ] [ j j ]= sigm ;
}
}
f o r ( i n t i =0; i <N; i ++)
{
sneigh [ i ]=0;
f o r ( i n t j =0; j <N; j ++)
{
i f ( sigma [ i ] [ j ] ! = 0 . 0 )
s n e i g h [ i ]= s n e i g h [ i ] + 1 . 0 ;
}

28
29

}

Ακολουθεί η ολοκλήρωση στο χρόνο μαζί με τη μέθοδο euler. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε
και την εφαρμογή της εξωτερικής δύναμης που εφαρμόζεται μετά από ένα χρονικό διάστημα Α, και
διατηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα Α. ΄Υστερα αφαιρείται και το σύστημα εξελίσσεται όπως
στην αρχή πάλι για χρονικό διάστημα Α. Επίσης, μπορούμε να δούμε και τον υπολογισμό της μέσης
φασικής ταχύτητας.
1
2
3
4
5
6

double times =0.0; double border ;
f o r ( i n t i t =0; i t <=ITIME ; i t ++)
{
i f ( i t ==5000000 && i t <=10000000)
{
f o r ( i n t i =0; i <N; i ++)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

{
i f ( q1<=i && i<=q2 ) {
alive [ i ] = false ;
up [ i ]= −0.5;
vp [ i ] = − 0 . 5 + 0 . 1 2 5 / 3 . 0 ;
}
}
}
e l s e i f ( i t >10000000)
{ f o r ( i n t i =0; i <N; i ++){
a l i v e [ i ] = true ;
}
}
t i m e s=t i m e s+dt ;
i f ( i t %50000==0)
p r i n t f ( ” \ t%d\ t%l f \ t%l f \ t%l f \n” , i t , times , up [ 9 ] , vp [ 9 ] ) ;
i f ( i t %10000==0)
f p r i n t f (FHNO, ” \ t%l f \ t%l f \ t%l f \n” , times , up [ 9 ] , vp [ 9 ] ) ;

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

/∗ E u l e r I n t e g r a t i o n ∗/
d o u b l e d e r i 1 , d e r i 2 , p l u s 1 , p l u s 2 ; i n t kkp ;
f o r ( i n t i =0; i <N; i ++)
{
d o u b l e temp=up [ i ] ;
d e r i 1= up [ i ]− aa ∗up [ i ] ∗ up [ i ] ∗ up [ i ]−vp [ i ]+ f i ;
d e r i 2= up [ i ]+ a l p h a ;
p l u s 1= 0 . 0 ;
p l u s 2= 0 . 0 ;
f o r ( i n t kk =0;kk<=n e i g h r ; kk++)
{
kkp=i+kk ;
i f ( kkp>N−1)
kkp=kkp−N;
p l u s 1=p l u s 1+sigma [ i ] [ kkp ] ∗ ( buu ∗ ( up [ kkp]−up [
p l u s 2=p l u s 2+sigma [ i ] [ kkp ] ∗ ( bvu ∗ ( up [ kkp]−up [
}
f o r ( i n t kk=−n e i g h l ; kk <0; kk++)
{
kkp=i+kk ;
i f ( kkp <0)
kkp=kkp+N;
p l u s 1=p l u s 1+sigma [ i ] [ kkp ] ∗ ( buu ∗ ( up [ kkp]−up [
p l u s 2=p l u s 2+sigma [ i ] [ kkp ] ∗ ( bvu ∗ ( up [ kkp]−up [
}
p l u s 1=p l u s 1 / s n e i g h [ i ] ;
p l u s 2=p l u s 2 / s n e i g h [ i ] ;
if ( alive [ i ])
{
up [ i ]=up [ i ]+( d e r i 1+p l u s 1 ) ∗ dt ∗ e p s i l 1 ;
vp [ i ]=vp [ i ]+( d e r i 2+p l u s 2 ) ∗ dt ;
}
else
{
up [ i ]= −0.5;
vp [ i ] = − 0 . 5 + 0 . 1 2 5 / 3 . 0 ;
}
i f (max [ i ] && temp>up [ i ] )
{
max [ i ]= f a l s e ;
t 2 [ i ]= t i m e s ;
omega [ i ] = 2∗ p i / ( t 2 [ i ]− t 1 [ i ] ) ;
t1 [ i ] = t2 [ i ] ;
c n t [ i ]++;
}
e l s e i f ( ! max [ i ] && temp<up [ i ] )
{
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i ] )+buv ∗ ( vp [ kkp]−vp [ i ] ) ) ;
i ] )+bvv ∗ ( vp [ kkp]−vp [ i ] ) ) ;

i ] )+buv ∗ ( vp [ kkp]−vp [ i ] ) ) ;
i ] )+bvv ∗ ( vp [ kkp]−vp [ i ] ) ) ;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ F IT ZHU GH − N AGU M O
max [ i ] = t r u e ;
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}

74

}
i f ( i t %1000000==0)
{
f o r ( i n t j =0; j <N; j ++){
f p r i n t f (FHNS, ” \ t%d\ t%l f \ t%l f \n” , j , up [ j ] , vp [ j ] ) ;
i f ( i t !=0 && i t <=5000000)
{
f p r i n t f (FHNF, ” \ t%d\ t%l f \n” , j , 2 ∗ p i ∗ c n t [ j ] / t 2 [ j ] ) ;
i f ( i t ==5000000) {
cnt [ j ] = 0 . 0 ;
b o r d e r=t i m e s ;
}
}
e l s e i f ( i t >5000000 && i t <=10000000)
{

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

f p r i n t f (FHNF, ” \ t%d\ t%l f \n” , j , 2 ∗ p i ∗ c n t [ j ] / ( t 2 [ j ]− b o r d e r ) ) ;
i f ( i t ==10000000) {
cnt [ j ] = 0 . 0 ;
b o r d e r=t i m e s ;
}

91
92
93
94
95

}
else
{

96
97
98

i f ( i t >10000000)

99

f p r i n t f (FHNF, ” \ t%d\ t%l f \n” , j , 2 ∗ p i ∗ c n t [ j ] / ( t 2 [ j ]− b o r d e r ) ) ;

100

}

101

}
f p r i n t f (FHNF, ” \n” ) ;
f p r i n t f (FHNS, ” \n” ) ;

102
103
104

}

105
106

}

Τέλος, παρουσιάζεται το κομμάτι που εισάγει στοχαστικά τους απομονωμένους κόμβους.
1
2

f o r ( i n t q =0; q<N; q++)
{

3

i f ( a l i v e [ q]&&(myrand ( )<p d i e ) )
{
a l i v e [ q]= f a l s e ;
f p r i n t f (DEAD, ” \ t%d\ t%d\n” , q , i t ) ;
dead no++;
f o r ( i n t g =0; g<N; g++) /∗ K i l l neuron q ∗/
{
sigma [ q ] [ g ] = 0 ;
sigma [ g ] [ q ] = 0 ;
s n e i g h [ q]= s n e i g h [ q ] −1;
s n e i g h [ g]= s n e i g h [ g ] −1;
}

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

}

17
18

}
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