
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sincronització anticipada, un procés que es troba en la 
base de la percepció 

 
La tesi de la doctora Marzena Ciszak, del Departament de Física de la UIB, ha 
caracteritzat aquest fenomen, ha mostrat la seva relació amb la sincronització 

neuronal a temps zero i ha desenvolupat un mètode per aconseguir el control, en 
temps real, dels sistemes excitables 

 
 
Introducció 
 
El múscul cardíac està constituït per un gran nombre de cèl·lules que glateixen de 
manera simultània. Consideram aquest fet com el més natural del món, però, què és el 
que impulsa aquestes cèl·lules a glatir a l’uníson si cap no ordena a les altres quan i com 
ho han de fer? Dit d’una altra manera, per què diverses unitats que podrien comportar-se 
de manera distinta s’integren en un sol sistema sincronitzat? 
 
Quelcom de semblant degué demanar-se Christiaan Huygens quan, l’any 1665, del llit 
estant, va observar que, si col·locava dos rellotges de pèndul un devora l’altre, acabaven 
per oscil·lar a l’uníson, compassant els seus períodes. Huygens va provar aleshores 
d’allunyar els rellotges i comprovà que amb la distància entre si augmentava també el 
retard d’un respecte de l’altre. 
 



En física s’anomena oscil·lador acoblat tot element, físic, químic, biològic, econòmic, 
etc., que, tot partint de diferències inicials en el comportament respecte d’altres 
elements d’un sistema, constitueix amb el temps un sistema ordenat. Dit d’una altra 
manera, el dit sistema passa del caos a l’ordre mitjançant la sincronització de les seves 
parts individuals.  
 
Podem trobar mols exemples d’oscil·ladors acoblats. Entre els més esmentats als articles 
de divulgació sobre el fenomen destaquen les lluernes d’Indonèsia. En fer-se de nit, als 
rius de Malàisia, els mascles de lluerna comencen a emetre llampecs, cada individu amb 
la seva pròpia freqüència, de manera que al principi es pot observar un llampar caòtic. 
Ara bé, poc temps després tots els mascles aplegats llampen a l’uníson; quelcom 
semblant, doncs, al que passava amb les cèl·lules del múscul cardíac. 
 
Els processos de sincronització com l’esmentat foren estudiats intensivament per 
Norbert Wiener els anys seixanta. De fet, l’anomenat «pare de la cibernètica» va ser el 
primer a adonar-se que l’ajustament de freqüències entre dos oscil·ladors acoblats és un 
mecanisme universal per a l’autoorganització i que es troba en molts sistemes presents a 
la natura. No obstant el que acabam de dir, va ser un biòleg dels Estats Units, Arthur 
Taylor Winfree, qui l’any 1967 va desenvolupar la primera modelització matemàtica de 
la sincronització mútua dels oscil·ladors biològics. Des d’aleshores nombroses 
investigacions posteriors han desvetllat que molts processos, especialment els 
autoorganitzats, treballen gràcies a la cooperació mútua de molts elements. En biologia, 
al nivell bioquímic, aquesta cooperació, conseqüència de milions d’anys d’evolució, ha 
trobat la manera de dur endavant processos molt sofisticats que mantenen la vida. En 
aquest sentit, cal esmentar la recerca d’Iliya I. Blekhman, qui demostrà que molts 
fenòmens presents a la natura desenvolupen oscil·lacions.  
 
L’estudi dels fenòmens de sincronització, per tant, pot ser una valuosa clau per 
aconseguir comprendre el funcionament de molts processos biològics autoorganitzats. 
Però, per abordar l’estudi dels sistemes complexos naturals (des dels llampecs de les 
poblacions de lluernes de Malàisia al glatiment de les cèl·lules del miocardi) cal emprar 
models matemàtics que recreen aquests sistemes i xarxes, un camp de recerca que cau 
de ple en l’anomenada física dels sistemes complexos.  
 
 
 
 
El fenomen de la percepció i la sincronització a temps zero 
 
Percebem el món real que ens envolta gràcies a un procés neurofisiològic en el qual 
participen àrees específiques del cervell, àrees que estan interconnectades entre si però 
que es troben en molts casos molt allunyades les unes de les altres. La qüestió és: com 
és possible obviar els retards en el senyal nerviós deguts a la conducció? Com 
aconsegueixen sincronitzar-se sense cap retard les neurones molt allunyades entre si? 
 
La recerca duta a terme per la doctora Marzena Ciszak, dirigida pels doctors Claudio 
Mirasso i Raúl Toral, del Departament de Física de la UIB, s’emmarca en la física dels 
sistemes complexos i, entre d’altres aspectes, ha pogut mostrar que és possible que un 
procés anomenat sincronització anticipada sigui la clau per explicar per què les 



neurones molt allunyades entre si poden sincronitzar-se a l’uníson i en temps zero, 
sense cap retard. 
 
Però, què entenem per sincronització anticipada? 
 
Considerem, per exemple, un grup de neurones que anomenarem «sistema mestre». 
Aquest sistema envia part de la seva informació a un altre sistema allunyat de neurones, 
que anomenarem «sistema esclau». Si l’entrada procedent del sistema mestre és 
suficientment intensa, el sistema esclau acabarà per reproduir la conducta del sistema 
mestre, bé immediatament bé després d’un temps, el necessari per processar el senyal 
incident. Els experiments en aquest camp solen estar centrats a aclarir en quines 
condicions la qualitat de la sincronització és màxima perquè el sistema esclau 
reprodueixi fidelment la conducta del sistema mestre. 
 
L’any 2000, H. U. Voss va descobrir un possible mecanisme d’acoblament mitjançant el 
qual el sistema esclau reprodueix la conducta del sistema mestre abans que aquesta 
tingui lloc. En aquest cas, un sistema sincronitza amb la dinàmica futura d’un altre 
sistema; és a dir, s’anticipa. Perquè es pugui donar la sincronització anticipada, per tant, 
cal que un sistema, l’esclau, pugui predir la resposta del sistema mestre. 
 
La tesi doctoral de Marzena Ciszak proporciona una descripció teòrica del fenomen, en 
la major part a través de simulacions numèriques, però també en un cas particular de 
sistemes excitables mitjançant resultats experimentals realitzats amb circuits elèctrics 
que reprodueixen el comportament neuronal. En una primera part, per tant, la doctora 
Ciszak ha dut a terme una caracterització exhaustiva del fenomen de sincronització 
anticipada, ja que el primer objectiu i més important de la recerca era arribar a entendre 
el mecanisme dinàmic responsable d’aquest tipus tan peculiar de sincronització.  
 
En una segona part, la recerca es va centrar en l’experimentació en sistemes excitables, 
és a dir, sistemes que romanen en una configuració estable en absència de pertorbacions 
(o en presència de petites pertorbacions). Si les pertorbacions són, però, suficientment 
intenses, el sistema s’excita i després de passar per diverses fases (independents en 
molts casos de la magnitud de la pertorbació) retorna a l’estat original de repòs. Tant les 
cèl·lules del múscul cardíac com el teixit neuronal són exemples de sistemes excitables, 
però n’hi ha d’altres fora de l’àmbit de la biologia, com ara els làsers.  
 
 
 
Les condicions dels experiments: l’entorn renouer 
 
En física el concepte renou designa qualsevol tipus de fluctuació aleatòria en una 
magnitud. El sistema neuronal és un sistema que treballa amb renou de fons; és a dir, les 
neurones disparen aleatòriament impulsos elèctrics i donen lloc a un renou blanc 
permanent als circuits neuronals, un renou blanc que se superposa als impulsos que 
transmeten informació. Es tracta, doncs, de quelcom semblant al renou que generen les 
oscil·lacions tèrmiques en els components d’una cadena musical (transistors, 
resistències, etc.) i que podem sentir per sota de la musica que emeten els altaveus.  
 
Es podria pensar que aquest renou, tant el de la cadena musical com el dels circuits 
neuronals, només molesta i distorsiona la música o la informació que transmeten les 



neurones. I, en canvi, no és així. A vegades el renou contribueix a l’ordre i no al caos. 
És el cas, per exemple, de l’anomenada ressonància estocàstica, fenomen que té lloc 
quan precisament una certa quantitat de renou al senyal d’entrada millora el senyal de 
sortida. Aquest fenomen ha estat àmpliament demostrat en processos sensorials animals, 
en fibres musculars i en models neuronals teòrics. Així doncs, afegint una funció 
aleatòria (renou) a un senyal dèbil es pot millorar la transmissió d’aquest senyal en 
alguns sistemes. El renou actua, podríem dir, com a amplificador.  
 
La recerca de la doctora Marzena Ciszak ha hagut de tenir en compte que el teixit 
neuronal és un sistema excitable que treballa en condicions de renou. 
 
 
 
La base de la percepció cerebral 
 
La tesi de Marzena Ciszak ha desvetllat, en primer lloc, que l’anticipació compareix a 
causa d’una reducció del llindar d’excitabilitat en el sistema esclau, induït per un terme 
d’acoblament amb retard. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de línies de retard en 
la dinàmica del sistema esclau. Aquest resultat és molt sorprenent, ja que l’acoblament 
és tal que mai no es modifica la dinàmica del sistema mestre. 
 
El grup format pels doctors Raúl Toral, Claudio Mirasso i Marzena Ciszak ha estudiat la 
dinàmica d’aquest fenomen de sincronització anticipada en el model de neurones de 
FitzHugh-Naguno excitades per renou. Treballant numèricament i implementant el 
model en circuits electrònics, han mostrat que els polsos emesos pel sistema mestre són 
fidelment predits pel sistema esclau. Al mateix temps, el grup ha desenvolupat un 
mètode per quantificar el grau de sincronització.  
 
Però, per què s’ha de donar en el cervell un fenomen com el de la sincronització 
anticipada? Quins avantatges suposa? 
 
El resultat més destacable de la sincronització anticipada en sistemes excitables com el 
teixit neuronal consisteix a donar una explicació per què les neurones separades 
espacialment i acoblades, sota condicions particulars, poden contribuir a la 
sincronització a temps zero. Dit d’una altra manera, neurones físicament allunyades al 
cervell es mostren capaces de sincronitzar-se a l’uníson sense temps d’espera, la qual 
cosa constitueix precisament el procés que coneixem com a percepció. Vegem-ho.  
 
A la figura A1 es representa en cada quadrat una àrea del cervell, és a dir, un grup de 
neurones. La fila I està composta per grups de neurones situades en una mateixa àrea del 
cervell, mentre que la fila II està composta per grups de neurones que pertanyen a una 
àrea allunyada de la primera. Les dues àrees estan connectades amb l’esquema de 
sincronització anticipada. L’experiment consisteix a aplicar una pertorbació a l’àrea I de 
neurones. Aquesta pertorbació es propaga a través de l’acoblament, i en condicions 
particulars l’àrea II emet l’ona excitable abans que l’àrea I. Els cercles creixents des de 
l’esquerra a la dreta representen les ones excitables que es propaguen amb el temps. 
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Figura A1 

 
 
 
Ara bé, si es tenen en compte en l’experiment els retards que es produeixen en la 
conducció del senyal per l’existència de separacions espacials entre aquestes àrees, es 
pot observar la sincronització a temps zero entre les dues àrees (figura A2). 
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Figura A2 

 
 
 
La sincronització a temps zero entre diferents àrees del cervell s’estableix en moments 
de la percepció conscient i és anomenada feature binding. El fenomen de feature 
binding es refereix a la situació en la qual les àrees del cervell que reaccionen a 
diferents característiques d’un objecte sincronitzen entre si i contribueixen al procés 
global de la percepció.  
 
 
 
Aplicacions pràctiques 
 
A banda de proposar que en la base del fenomen de la percepció cerebral es pot trobar 
un procés de sincronització anticipada, la tesi de la doctora Marzena Ciszak ha assajat 
un nou mètode de control, batejat com a mètode de control «predir-prevenir» per a 
sistemes excitables. Aquest mètode permet controlar els sistemes excitables amb 
respostes indesitjables i suprimir aquestes respostes abans que succeeixin. 
 
El mecanisme funciona així: donat un sistema subjecte a una pertorbació externa, es 
pren el senyal a la sortida del sistema i s’envia a un segon sistema que actuarà com a 
auxiliar. La connexió entre els dos sistemes s’estableix a través de l’esquema de 
sincronització anticipada. D’aquesta manera, tal com s’ha vist més amunt, és possible 



Quan la neurona auxiliar II dispara, aplicam un senyal oposat al senyal extern sobre la neurona I i 
prevenim que dispari 
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predir la resposta futura del sistema que està exposat a esdeveniments externs. En el 
moment en què el sistema auxiliar informa de l’existència d’un senyal no desitjat al qual 
el sistema que volem controlar està exposat, és possible enviar un senyal corrector per 
suprimir la resposta indesitjada del sistema. La recerca de la doctora Ciszak ha pogut 
demostrar, doncs, que és possible aconseguir el control en temps real de sistemes 
excitables que modelen el comportament de les neurones reals al cervell (figura B). 
 
 
Figura B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una neurona (línia de punts) prediu la resposta d’una 
altra neurona (línia contínua). El senyal de control 
suprimeix la resposta de la neurona que volem 
controlar 

 
 

 
De fet, la recerca ha aconseguit, 
mitjançant la combinació de xarxes 
neuronals amb la sincronització 
anticipada, predir la dinàmica de sistemes 
tan complicats com els sistemes caòtics. 
Amb aquesta tècnica es podrien analitzar 
dades experimentals, per exemple senyals 
elèctrics del cervell o senyals cardíacs. Per 
aquest motiu la implementació de l’esquema de sincronització anticipada és de gran 
importància, tant en la predicció de les sèries temporals caòtiques com en la predicció 
dels polsos excitables.  
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