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Del caos a la perfecta sincronització 
 

Experiments realitzats amb làsers de semiconductor proporcionen algunes 
claus per entendre el funcionament neuronal implicat en el procés de la 

percepció 
 
 

 
 

Làser de semiconductor fotografiat. La moneda d’un centau dóna una idea de les seves reduïdes dimensions. 
 
 
Com poden aconseguir dos grups de neurones allunyats en el còrtex cerebral 
sincronitzar-se sense retard, és a dir, a temps zero? Experiments realitzats amb 
oscil·ladors caòtics, els làsers de semiconductor, han portat el doctor Raúl Vicente Zafra 
a proposar un model de sincronització que explicaria què passa al cervell quan diversos 
grups de neurones se sincronitzen simultàniament sense retard i proporcionen al 
subjecte el que hom anomena percepció coherent. Les seves investigacions, que 
conformen la seva tesi doctoral, llegida el dia 21 de juliol de 2006 a la UIB, li han obert 
les portes del Max-Planck-Institut for Brain Research (Alemanya), on completarà la 
recerca en el grup que dirigeix el professor Wolf Singer. 
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La tesi del doctor Raúl Vicente Zafra s’emmarca en una de les línies de recerca dutes a 
terme pel Grup de Fotònica del Departament de Física de la UIB i pel Grup de Física 
Interdisciplinària de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB). 
 
 
 
Introducció 
 
La sincronització és el procés dinàmic mitjançant el qual dos o més oscil·ladors són 
capaços d'ajustar els seus ritmes a causa de la seva interacció. Podem trobar molts 
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. També 
les persones que després d'assistir a un concert o una obra de teatre comencen a aplaudir 
cada un en la seva freqüència per després acomodar els aplaudiments a l'uníson són 
oscil·ladors que s'acoblen, com també ho són els milers de cèl·lules cardíaques que 
disparen els seus potencials d'acció simultàniament per glatir rítmicament. Així doncs, 
el fenomen de la sincronització s'estudia en molts sistemes físics, i també en models de 
sistemes biològics i socials. 
 
 
 

 
 
 
 

Dos metrònoms musicals sobre una base que permet un lleuger moviment lateral són capaços de sincronitzar 
les seves oscil·lacions tot partint de condicions inicials ben diferents. 
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Tots els exemples anteriors són oscil·ladors periòdics, però el treball del doctor Raúl 
Vicente Zafra, que ha constituït la seva tesi doctoral al Departament de Física de la UIB 
i el Grup de Física Interdisciplinària de l’Institut Mediterràni d’Estudis Avançats 
(CSIC-UIB), s'ha centrat en el camp dels oscil·ladors caòtics. 
 
 
 
Les ones caòtiques també es poden sincronitzar 
 
El caos és un règim dinàmic en el qual un sistema és extremadament sensible a les seves 
condicions inicials i revela un comportament impredictible. Això vol dir que variacions 
mínimes en les condicions inicials provoquen grans canvis en el comportament del 
sistema. Per entendre-ho podem acudir a un símil. La trajectòria que duu una pedra 
d'una determinada mida quan es precipita de dalt a baix no és molt diferent de la 
trajectòria d'una altra pedra similar. Fins i tot si canviàssim lleugerament la mida de la 
pedra, o la llençàssim de més altitud, al final del procés no s'haurien produït moltes 
diferències entre les trajectòries de les dues pedres. En canvi, si en lloc de pedres, 
repetíssim l'experiment amb dues fulles d'un mateix arbre, tot i que tinguessin idèntica 
forma, superfície i massa, ben segur que les trajectòries que seguirien les dues fulles 
serien molt diferents i molt difícils de predir. No trobaríem dues fulles que repetissin 
exactament la mateixa trajectòria fins a arribar al terra. I això és per la multitud de 
factors aleatoris que conflueixen en aquest cas (remolins de vent, turbulències, etc.). De 
fet, la separació entre dues trajectòries que haguessin començat en punts propers 
inicialment augmentaria exponencialment amb el temps. Els sistemes caòtics es 
comporten, doncs, com les fulles del símil. 
 
Malgrat aquesta propietat d’impredictibilitat, l'any 1990 es va demostrar per primera 
vegada que la convergència o sincronització de trajectòries caòtiques era també 
possible. Aviat noves aplicacions se'n beneficiaren, particularment en el camp de la 
criptografia, on es proposà la utilització del caos per a l'establiment de comunicacions 
privades. El caos resultava útil per camuflar-hi un missatge, ja que pràcticament ningú 
no seria capaç de reproduir el mateix caos. En el cas d'una ona caòtica de làser de 
semiconductor un possible detector espia hauria de poder reproduir fidelment aquesta 
mateixa ona caòtica i, després, detectar-hi les irregularitats que desvetllarien la 
presència d'un missatge ocult. En no poder conèixer les condicions inicials exactes del 
caos generat, la tasca es fa pràcticament impossible. 
 
En concret, l'any 1993 es va demostrar per primera vegada de manera experimental el 
principi de comunicacions privades basat en la sincronització de circuits electrònics 
caòtics. El requeriment de sistemes amb un major ample de banda, inherentment no 
lineals i aptes per als estàndards de comunicacions modernes ja indicava aleshores la 
necessitat d'emprar altres fonts d'inestabilitats caòtiques com ara els làsers de 
semiconductors. Els làsers de semiconductors són sistemes dinàmics no lineals capaços 
de generar una gran varietat de comportaments quan són sotmesos a pertorbacions 
adequades.  
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Precisament bona part del treball realitzat els últims anys pel grup de Fotònica del 
Departament de Física de la UIB i pel Departament de Física Interdisciplinària de 
l'IMEDEA s'ha centrat a trobar tècniques alternatives a les comunament emprades per 
millorar la seguretat en les comunicacions en el marc del projecte OCCULT (Optical 
Chaos Communications Using Laser-diodes Transmitters), que ha unit els esforços de 
vuit institucions científiques europees sota la coordinació del doctor Claudio R. 
Mirasso, professor del Departament de Física de la UIB, en el qual ha participat el 
doctor Pere Colet, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-
UIB), a més d'altres investigadors d'ambdues institucions. En el marc del projecte 
OCCULT s'ha pogut transmetre un missatge amb una ona lumínica caòtica de làser a 
través de més de cent quilòmetres de fibra òptica per la xarxa pública de la ciutat 
d’Atenes, que ha pogut ser recuperat mitjançant la sincronització d’un segon làser al 
primer. 
 
 
Un pas més 
 
La tesi del doctor Raúl Vicente Zafra també s'ha centrat en làsers de semiconductor, 
però en aquest cas en les inestabilitats degudes a la interacció entre dos o més làsers 
amb un especial èmfasi en el cas de la sincronització. L'estudi de la sincronització de 
sistemes caòtics, sota la visió de la dinàmica no lineal, constitueix un àmbit d'estudi 
molt adequat per modelitzar alguns dels fenòmens d'interacció d'oscil·ladors que tenen 
lloc a la natura. A més, les inestabilitats generades per l'acoblament de diversos làsers 
ha desembocat en diverses millores en aplicacions pràctiques. Per exemple, la suma 
coherent dels camps elèctrics de diversos làsers de semiconductor és emprada des de ja 
fa temps com un mecanisme per a l'obtenció de feixos làser d'alta intensitat. Hi ha altres 
aplicacions que sustenten la necessitat d'aprofundir en l’àmbit de la sincronització de 
senyals caòtics. 
 
Quin tipus d'inestabilitats dinàmiques sorgeixen quan s’acoblen dos o més làsers de 
semiconductor? Sota quines condicions aquestes inestabilitats se sincronitzaran? Com 
afecta un retard en la interacció dels làsers en l’estat de sincronia? Considerada una 
xarxa de làsers de semiconductor sincronitzats, quina influència sobre la xarxa té la seva 
topologia i el nombre de làsers que la conformen? 
 
El doctor Raúl Vicente Zafra es va proposar contestar aquestes i d'altres preguntes. La 
recerca feta i els resultats obtinguts han constituït la seva tesi doctoral, uns resultats que 
li han proporcionat un contracte en un dels principals centres de recerca europeus en la 
seva especialitat, el Max-Planck-Institut for Brain Research, d'Alemanya.  
 
Partint de l'acoblament bidireccional de dos làsers de semiconductor, el doctor Raúl 
Vicente Zafra ha caracteritzat les inestabilitats que es poden generar i ha mesurat la  
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importància de la distància entre els làsers (el retard) a l'hora de controlar les 
inestabilitats. En general, la distància entre els làsers augmenta la inestabilitat i afecta la 
sincronització. En un moment inicial els dos làsers emeten polsos de llum a ritmes 
distints. L’acoblament fa que el camp elèctric sincronitzi i corregeixi els ritmes 
individuals per arribar a una freqüència comuna. Per aconseguir la sincronització, però, 
cal que els ritmes inicials no siguin molt distints. En aquest cas, la sincronització pot ser 
impossible. 
 
Dit d’una altra manera, dos làsers semiconductors que emeten ones caòtiques no 
aconseguiran sincronitzar-se si no tenen certes característiques inicials comunes, i això 
es pot dir de dos oscil·ladors qualssevol, siguin làsers o neurones.  
 
Els primers treballs realitzats en aquest àmbit pel doctor Raúl V. Zafra i el doctor 
Claudio Mirasso es feren en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia a Los 
Angeles (UCLA), on es pogueren comprovar experimentalment els càlculs realitzats en 
models numèrics. 
 
L’estudi de la influència del retard (distància) sobre l’acoblament entre làsers ha pogut 
mostrar, entre d’altres coses, que dos làsers no tenen per què acoblar-se millor si estan 
menys separats que uns altres de més separats. De fet, el que han desvetllat les 
investigacions realitzades pel doctor Raúl Vicente Zafra és que es produïa un 
comportament periòdic a mesura que hom anava augmentant la distància entre làsers. 
Què vol dir això? Doncs que si a una distància n els làsers presentaven una 
sincronització determinada, a n+1 la sincronització disminuïa, per augmentar a n+2 i 
tornar a disminuir a n+3 i així successivament. Amb certa sorpresa, per a n igual a 0, és 
a dir, que els làsers no estiguessin distanciats, la sincronització no era la màxima. 
 
 
La sincronització perfecta: retard zero (zero-lag) 
 
Les neurones físicament allunyades al cervell es mostren capaces de sincronitzar-se a 
l’uníson sense temps d’espera, la qual cosa és a la base del procés que coneixem com a 
percepció coherent o feature binding. El fenomen de percepció coherent es refereix a la 
situació en la qual les àrees del cervell que reaccionen a diferents característiques d’un 
objecte se sincronitzen entre si i contribueixen al procés global de la percepció.   
 
Com es pot explicar que dues neurones pertanyents a zones del teixit neuronal molt 
allunyades entre si puguin sincronitzar-se a temps zero? Pel que hem vist fins ara, és 
possible sincronitzar oscil·ladors caòtics allunyats, però sempre haurem d’esperar un 
cert temps fins a l’acoblament i a la unificació de freqüències.  
 
Potser un dels resultats més notables de la tesi del doctor Raúl Vicente Zafra ha estat 
confirmar que una sincronització perfecta i simultània (a retard zero) entre dos elements  
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arbitràriament allunyats pot ser obtinguda si aquests elements interaccionen no 
directament entre si sinó a través d’un tercer element central. L’estabilitat i la fortalesa 
d’aquest tipus de sincronització ha estat provada pel doctor Vicente tant numèricament 
com experimentalment.  
 
Aquest tipus de solució de sincronització pot explicar, doncs, el funcionament del teixit 
neuronal en el procés de percepció coherent. Quan un subjecte observa en el seu camp 
visual un cert objecte, certes zones del còrtex cerebral s’activen a l’uníson per 
reconèixer l’objecte com un tot. En cas contrari, quan les zones corticals esmentades 
s’activen sense aquesta sincronització a retard zero no es dóna una percepció coherent 
de l’objecte, sinó només de determinades parts de l’objecte clarament diferenciades i no 
agrupades. Dit d’una altra manera, l’objecte no és reconegut com a tal pel subjecte si no 
hi ha sincronització a temps zero de totes les regions cerebrals implicades. 
 

 
 

Sincronització de respostes oscil·latòries de cèl·lules talàmiques localitzades en hemisferis diferents. Dades del 
Departament de Neurofisiologia del Max-Planck-Institut for Brain Research (Frankfurt). 

 
S’han formulat altres propostes que podrien explicar el fenomen de sincronització a 
temps zero en el teixit neuronal, però la proposta del doctor Raúl Vicente Zafra destaca 
per la seva senzillesa. La proposta ha estat assajada experimentalment en models de 
neurones com el Hodgkin-Huxley, i els resultats són a punt de ser publicats a la revista 
Physical Review Letters. 
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