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“The scientist does not study nature because it is useful to do so. He studies it because he
takes pleasure in it, and he takes pleasure in it because it is beautiful. If nature were not

beautiful it would not be worth knowing, and life would not be worth living. I am not speaking,
of course, of the beauty which strikes the senses, of the beauty of qualities and appearances.

I am far from despising this, but it has nothing to do with science. What I mean is that more
intimate beauty which comes from the harmonious order of its parts, and which a pure

intelligence can grasp.”
— HENRI POINCARÉ





RESUMO

PERON, T. K. D. M. Sincronização explosiva em redes complexas. 2013. 125 p. Dissertação
(Mestrado em ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2013.

Processos de sincronização são observados em uma imensa quantidade de sistemas
físicos, biológicos, químicos, tecnológicos e sociais. Tais sistemas podem ser descritos
e modelados utilizando a teoria das redes complexas, de forma que o completo en-
tendimento da emergência do comportamento coletivo nestes sistemas complexos só é
alcançado por teorias que englobam a interação entre seus elementos. Nesta disserta-
ção, estudamos a emergência de transições de fase de primeira-ordem na sincronização
de osciladores acoplados através de estruturas heterogêneas e não-triviais. Utilizando
teorias de campo médio, obtemos a expressão analítica do acoplamento crítico neces-
sário para a ocorrência de sincronização explosiva em redes livre-escala. Além disso,
estudamos o comportamento de tais transições na presença de atrasos temporais e
verificamos que é possível elevar o grau de sincronismo dos osciladores quando a in-
teração se dá de forma não-instantânea. Os resultados obtidos contribuem para um
melhor entendimento da relação entre topologia e dinâmica em redes.

Palavras-chave: Redes complexas. Sincronização. Sistemas dinâmicos. Transições de
fase.





ABSTRACT

PERON, T. K. D. M. Explosive synchronization in complex networks. 2013. 125 p. Disser-
tação (Mestrado em ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2013.

Synchronization processes are observed in many physical, biological, chemical, tech-
nological and social systems. These systems can be described and modelled through
the theory of complex networks, in a way that the full comprehension of the emergence
of collective behavior in these complex systems will only be achieved by theories that
encompass the interaction of its elements. In this thesis, we study the emergence of
first-order phase transitions in the synchronization of oscillators coupled through he-
terogeneous and non-trivial structures. By using mean-field theories, we obtain an
analytical expression for the critical coupling necessary for the occurrence of explo-
sive synchronization in scale-free networks. Furthermore, we study the behavior of
such transitions in the presence of time delays, verifying that is possible to enhance
the synchronization level of the oscillators when the interaction is non-instantaneous.
The obtained results contribute for the better understanding of the interplay between
topology and dynamics in networks.

Keywords: Complex networks. Synchronization. Dynamical systems. Phase transiti-
ons.
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1 Introdução

Muitos sistemas no mundo real possuem a importante característica de apresen-

tar tendências de atingir consenso rítmico em comportamento coletivo, ou, em outras

palavras, a tendência de sincronizar. O fenômeno de sincronização é largamente ob-

servado em sistemas biológicos assim como em sistemas tecnológicos e sociais. Sincro-

nização é usualmente entendida como a capacidade de objetos de diferentes naturezas

formarem um grupo de operação comum devido à interação entre os mesmos. O fato

de vários objetos tenderem a atingir ordem e harmonia em seu comportamento, o que

é uma característica de fenômenos de sincronização, é a manifestação natural da capa-

cidade de auto-organização observada em diversos sistemas na natureza (3–6).

Processos de sincronização podem ser encontrados em física, química, engenha-

ria, ciências da vida, economia e sistemas sociais, ocorrendo em sistemas compostos

por centenas, ou até milhares, de elementos acoplados. Exemplos de sistemas bioló-

gicos conhecidos por apresentarem comportamento síncrono incluem populações de

vagalumes (7–8), células marca-passo no coração (9–10), secreção de insulina pelo pân-

creas (11), emissão de som de forma uníssona por grilos (12), células no intestino de

mamíferos (13), atividade rítmica no cérebro devido ao disparo síncrono de um grande

grupo de neurônios (14–15), sincronização durante crises epiléticas (16), grupos de

mulheres cujo ciclo menstrual se torna sincronizado (17) ou em dinâmicas populacio-

nais (18–19). Do ponto de vista de engenharia, podemos citar que o comportamento

coletivo de conjuntos de lasers e geradores de energia são de importância prática (20–

21). A emergência de comportamento coletivo nestes sistemas permite a geração de

uma potência muito maior, quando comparada a um dispositivo de laser isolado. Sin-

cronização de conjuntos de osciladores de microondas (22) e junções supercondutoras
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de Josephson (23–24) são também assuntos de intensa pesquisa. Em mecânica há tam-

bém diversos exemplos onde processos de sincronização podem ser aplicados, como

na construção de dispositivos vibro-técnicos (5) e controle de robôs (25). Em siste-

mas de comunicação é empregada na estabilização da frequência de geradores (26).

De fato, a construção de sistemas mais modernos e complexos de rádio seria impra-

ticável sem fazer uso de sincronização. Além disso, diversos sistemas de segurança e

eficientes sistemas de comunicação são baseados em sincronização de sistemas caóti-

cos (27–28). Aplicações também incluem oscilações químicas em reações de Belousov-

Zhabotinsky (29).

Historicamente, análises sistemáticas de fenômenos de sincronização foram inici-

adas com o seguinte problema. Suponha um sistema oscilatório (i.e., um sistema que

exibe um movimento oscilatório auto-sustentado na ausência de influências externas).

Suponha então que a este sistema seja acoplado uma força periódica externa. Como

resultado, é possível que este sistema apresente a mesma frequência de oscilação. Este

fenômeno é chamado de sincronização externa.

Dois ou mais sistemas oscilatórios diferentes com parâmetros ligeiramente diferen-

tes podem oscilar com a mesma frequência quando fracamente acoplados. Esta sincro-

nização mútua foi primeiramente observada no Século 17 pelo físico holandês Christian

Huygens, quando observou dois relógios de pêndulo, fixados a uma haste de madeira

comum, oscilando de maneira síncrona. Mesmo quando esta sincronia era perturbada,

o movimento síncrono entre dois pêndulos era restabelecido após certo tempo. Em

suas próprias palavras (3)

While I was forced to stay in bed for a few days, and made observa-
tions on my two clocks of the new workshop, I noticed a wonderful
effect that nobody could have thought of before. The two clocks, while
hanging [on the wall] side by side with a distance of one or two feet
between, kept in pace relative to each other with a precision so high that
the two pendula always swung together, and never varied [...] when I
made the pendula swing at differing paces, I found that half an hour
later, they always returned to synchronism and kept it constantly af-
terwards, as long as I let them go.

Dessa forma, Huygens não só forneceu uma descrição exata, mas também uma
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brilhante e qualitativa explicação do fenômeno de sincronização mútua. Huygens cor-

retamente entendeu que a conformidade de ritmos era devido ao contato através da

parede em que os relógios estavam fixados. Utilizando a terminologia moderna, os

dois relógios sincronizaram devido ao acoplamento através da parede.

Do ponto de vista matemático, a emergência de comportamento coletivo em uma

população de osciladores foi estudada primeiramente por Wiener (30–31), o qual es-

peculou que processos de sincronização eram responsáveis pela geração de ritmos alfa

no cérebro. Entretanto, a abordagem matemática proposta Wiener, baseada em aná-

lise de Fourier, revelou ser um beco sem saída (31). Foi então, em 1967, que Winfree

propôs em seu primeiro artigo uma análise muito mais frutífera para tratar processos

de sincronização matematicamente (32). Em seu trabalho, Winfree formulou o pro-

blema em termos de uma grande população de osciladores de fase interagentes. Como

formulado, o problema seria a princípio intratável, porém Winfree reconheceu intuiti-

vamente que, caso considerasse o acoplamento entre os osciladores fraco, muitas sim-

plificações poderiam ser feitas no modelo. Utilizando tais simplificações analíticas e

simulações numéricas, Winfree descobriu que a população de osciladores podia exibir

o análogo a uma transição de fase, i.e., o sistema constituído pelo conjunto de oscila-

dores transicionava de um estado característico para outro, neste caso, de um estado

assíncrono para o estado síncrono da dinâmica.

Estas características mostradas pelo modelo proposto em (32) causaram grande

impressão em Kuramoto, o qual reconheceu a contribuição dada por Winfree no estudo

de fenômenos coletivos, como podemos observar neste trecho do artigo escrito com seu

aluno Nishikawa (33):

(...) Prigogine’s concept of time order (34), which refers to the spontane-
ous emergence of rhythms in nonequilibrium open systems, found its
finest example in this transition phenomenon (...). It seems that much
of fresh significance beyond physiological relevance could be derived
from Winfree’s important finding (in 1967) after our experience of the
great advances in nonlinear dynamics over the last two decades.

Em 1975, Kuramoto apresentou seu primeiro artigo (35) sobre fenômenos de sin-
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cronização, consistindo nos primeiros resultados exatos sobre o que hoje chamamos

de modelo de Kuramoto. Nos anos que se seguiram, outros trabalhos foram publi-

cados dedicados ao refinamento do modelo, gerando também outros questionamen-

tos (33, 36–38).

O modelo de Kuramoto mostrou ser a abordagem de maior sucesso em descrever

a emergência de comportamento coletivo em sistemas complexos. Apesar de ser sido

proposto de modo a descrever qualitativamente estes fenômenos, podemos encontrar

aplicações do modelo em diversos contextos diferentes, como, por exemplo, em siste-

mas biológicos, químicos e físicos (23, 39–42). De fato, o modelo de Kuramoto é simples

o suficiente para ser matematicamente tratável, mas ao mesmo tempo complexo para

ser não trivial.

Porém, apesar de o modelo de Kuramoto ter conseguido descrever a emergência de

sincronização em sistemas complexos, a proposta inicial do modelo consistia em des-

crever uma população de osciladores de fase completamente conectada, i.e., cada os-

cilador sentiria o mesmo padrão de interações. Entretanto, estes padrões de conexões,

onde todos os elementos do sistema estão conectados a todos os outros elementos, é

difícil de imaginar em um sistema real.

Em 1998, Watts e Strogatz apresentaram um modelo simples de estrutura de rede,

originalmente com o objetivo de gerar um padrão de conectividade para o problema

de sincronização do canto de grilos. Curiosamente, este trabalho acabou não gerando

uma nova contribuição para a teoria de sincronização, mas sim contribuindo para o

começo da teoria moderna de redes complexas (43). Começando com uma rede regu-

lar, os autores mostraram que adicionando um pequeno número de ligações aleatórias

era possível reduzir as distâncias médias entre os componentes drasticamente. Esta

característica, conhecida como o efeito de pequeno-mundo (small world effect), foi pri-

meiramente relatada por Milgram (44), examinando o menor caminho médio em redes

de contatos sociais de pessoas nos Estados Unidos. Atualmente, este fenômeno é detec-

tado em muitos outros sistemas naturais e artificiais. A Internet e a World Wibe Web são
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dois exemplos clássicos destes sistemas e talvez os sistemas mais conhecidos a serem

modelados por redes, provavelmente devido ao fato de que a própria definição destes

sistemas seja impossível de ser feita sem usarmos o termo “rede”. Outros exemplos

de sistemas que podem ser modelados por redes podem ser encontrados em diversas

áreas do conhecimento humano, indo desde sistemas de comunicação a sistemas bio-

lógicos: reações metabólicas, interações de proteínas, redes de transmissão de energia,

cadeias alimentares, circuitos eletrônicos, rotas aéreas, relações sexuais entre grupo de

pessoas, etc.

Uma rede é uma coleção de entidades, chamados de nós ou vértices. Conexões

entre vértices são usualmente chamadas arestas. Tendo feitas estas definições, a mo-

delagem de um sistema real em termos de uma rede se torna imediata. Por exemplo,

a Internet pode ser modelada como uma coleção de vértices, que são os roteadores,

conectados por arestas que são conexões físicas existentes. Entretanto, a representação

de um sistema por rede não é única, dependendo do nível de abstração que usamos.

A Internet poderia também ser considerada como uma coleção de subredes, as quais

poderiam ser compostas por diversos computadores conectados entre si. As duas re-

presentações são válidas e dependem das propriedades a serem estudadas. No caso da

World Wide Web, páginas são vértices e arestas são hyperlinks (URLs) que apontam de

uma página para a outra. Reações metabólicas em células são representadas por subs-

tratos químicos (como ATP, ADP ou H2O) e arestas são representadas pelas reações

químicas que estes substratos participam em conjunto. Redes sociais são constituídas

por pessoas ou grupo de pessoas (vértices) que se relacionam através de alguma rela-

ção de amizade. Dessa forma, todo e qualquer tipo de sistema complexo constituído

por elementos discretos que possuem alguma relação de similaridade ou interação po-

dem, de alguma maneira, serem representados e modelados por redes complexas.

Apesar de o uso de redes como ferramenta para modelagem de sistemas reais ter

ganhado grande atenção apenas na última década, diversos resultados hoje utiliza-

dos pela teoria de redes complexas são oriundos da teoria de grafos, uma das grandes
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áreas da matemática discreta. Em 1736, Leonard Euler resolveu o famoso problema das

pontes de Königsberg (45), um problema que, apesar de natureza ingênua, permitiu o

desenvolvimento de conceitos importantes em geometria em que distâncias não são re-

levantes, ou mais precisamente, topologia. Naquele tempo Königsberg (uma cidade da

antiga Prússia, hoje com o nome de Caliningrado) possuía sete pontes, dispostas entre

vertentes do rio Pregel, dividindo a cidade em duas partes. O problema era encontrar

um caminho que atravessasse todas as pontes sem repetir nenhuma. A abordagem

adotada por Euler foi então transformar as ilhas de Königsberg em pontos (vértices)

conectados por arestas que representavam as pontes. Euler observou que quando um

ponto é visitado durante o percurso, para que não se repita nenhuma aresta, tal vértice

deve possuir uma aresta de chegada e uma aresta de saída; dessa forma o número de

arestas de cada vértice deve ser par. Esta afirmação deve ser verdadeira para todos os

vértices do grafo, podendo haver exceções para no máximo dois vértices, o ponto de

partida e o de chegada. A solução deste problema é considerada o início da teoria de

grafos.

Muitos problemas de otimização tornaram-se problemas clássicos em teoria de gra-

fos. Um exemplo disso é o problema do cacheiro viajante, no qual dado um número

de cidades e o custo da viagem entre cada cidade, o problema consiste em encontrar

a rota de menor custo que visite cada cidade, retornando à cidade inicial. Uma for-

mulação equivalente é tratar o problema como um grafo com pesos (veja Apêndice A),

onde os vértices representam as cidades e as ligações entre as cidades as arestas deste

grafo, sendo que o peso das arestas é dado pela distância entre cada vértice. A solução

equivalente deste problema é então encontrar o ciclo Hamiltoniano∗ do grafo de me-

nor custo (o peso do caminho é a soma dos pesos das arestas percorridas). Caminhos e

ciclos hamiltonianos recebem este nome devido a William Rowan Hamilton, o qual em

1856 inventou o icosian game, problema que envolve encontrar um ciclo hamiltoniano

no grafo de um dodecaedro (46). Apesar de serem considerados jogos matemáticos,

estes problemas possuem importância prática em áreas como transporte e logística.

∗ Caminho fechado no grafo que visita cada vértice apenas uma vez.
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Outro problema famoso da teoria de grafos é o Teorema das Quatro Cores. O pro-

blema tem sua origem em 1852, quando Francis Guthrie, enquanto tentava colorir o

mapa da Inglaterra, notou que apenas quatro cores eram suficientes. O Teorema das

Quatro cores afirma que qualquer mapa geográfico pode ser colorido com no máximo

quatro cores de modo que nenhuma região adjacente receba a mesma cor (duas re-

giões são ditas adjacentes se compartilham uma fronteira). Formulando o problema

em termos de grafos, cada região no mapa é substituída por um vértice do grafo, e

dois vértices são conectados por uma aresta se, e somente se, duas regiões comparti-

lham uma fronteira. O teorema então afirma que vértices de qualquer grafo planar†

podem ser coloridos com até quatro cores, de modo que não existam vértices vizinhos

com a mesma cor. Somente em 1977, o Teorema das Quatro Cores foi provado (47).

Para resolver estes e outros problemas, matemáticos desenvolveram diversos ter-

mos e conceitos fundamentais em teoria de grafos. Entretanto, foi somente no século

XX que a teoria de grafos teve o seu grande avanço. Matemáticos, que até então es-

tavam interessados apenas em problemas de otimização, passaram então a analisar

topologias geométricas mais complexas, utilizando métodos estatísticos para determi-

nar propriedades estruturais de grafos de grande escala. Na década de 1950, os ma-

temáticos húngaros Paul Erdős e Alfréd Rényi estudaram exaustivamente o modelo

conhecido na literatura como grafo aleatório (48). O modelo, introduzido por Solomo-

noff e Rapoport (49) e mais tarde redefinido por Erdős e Rényi (50), guiou o estudo

moderno de redes décadas depois. Erdős e Rényi demonstraram em uma série de arti-

gos que muitas propriedades estruturais de grafos aleatórios são exatamente solúveis

no limite de grandes grafos. Estes resultados marcaram o início da teoria moderna de

grafos (51–52).

Durante os últimos anos, dois desenvolvimentos simultâneos produziram o grande

aumento no interesse pela pesquisa de redes. Primeiro, a emergência da ciência de

sistemas complexos como uma disciplina interdisciplinar ligando ramos da física, bi-

ologia, química e ciências sociais. Uma definição comum de “sistema complexos”

† Um grafo que pode ser definido em um plano de modo que não haja intersecção de arestas.
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trata-se de um sistema consistindo de diversas unidades interagentes, cujo compor-

tamento coletivo não pode ser explicado pelo comportamento individual de cada uni-

dade. Como então um sistema complexo consiste em unidades interagentes, a teoria

de redes fornece a estrutura necessária para descrever tais sistemas. A segunda razão

para o grande interesse na área de redes é, ao mesmo tempo, a grande quantidade

de dados adquiridos de diversos sistemas, juntamente com o aumento do poder com-

putacional, o que fez com que as investigações se tornassem praticáveis, explorando

questões que não podiam ser abordadas antes. Dessa forma, apesar de a teoria de

grafos ter originado a teoria de redes complexas, esta teoria trata apenas de aspectos

topológicos de grafos, enquanto a análise por redes complexas é orientada a fornecer

novas ferramentas capazes de descrever a estrutura de sistemas complexos reais e pro-

cessos dinâmicos que ocorrem nestas estruturas. Dessa forma, a análise de processos

de sincronização sofreu grandes avanços em descrever a dinâmica de sistemas reais,

graças ao melhor entendimento da topologia de redes complexas, mas também con-

tribuiu para um melhor entendimento de propriedades emergentes em sistemas reais

descritos por redes.

1.1 Objetivos

Implícito no estudo da função de redes complexas, é a ideia de que estas estruturas

sustentam processos dinâmicos. Desta forma, juntamente com o estudo das propri-

edades estruturais, houve um aumento crescente no interesse da relação entre dinâ-

mica e estrutura de redes complexas (53). Este interesse é muito bem motivado, uma

vez que sistemas complexos biológicos, sociais e tecnológicos são inerentemente di-

nâmicos. Neste contexto, fenômenos dependentes do tempo estão intimamente rela-

cionados com a performance do sistema, como exemplificado por fluxo de tráfico em

redes (54–55), falhas em cascata (56–57), percolação (58–59) e sincronização de oscila-

dores acoplados (3, 60).
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Este trabalho é dedicado ao estudo da sincronização de osciladores de fase acopla-

dos em redes complexas. Mais especificamente, investigamos o modelo recentemente

introduzido na literatura que levou à primeira observação de transições descontínuas

de sincronização em redes complexas (2). Tal modelo consiste em considerar cada vér-

tice da rede como um oscilador de Kuramoto, mas com a peculiar característica de que

cada nó possui como frequência natural seu próprio grau, incorporando uma corre-

lação microscópica entre as propriedades estruturais e dinâmicas do sistema. Neste

trabalho, calculamos o acoplamento crítico necessário para a emergência da sincroni-

zação em redes complexas considerando o modelo proposto em (2), resultado inédito

até então na literatura. Além disso, generalizamos o modelo em (2) para a inclusão de

atrasos temporais (delays) na interação das fases dos osciladores, verificando que, ao

contrário da noção intuitiva, o comportamento síncrono entre as unidades da rede é

elevado quando a interação entre os osciladores se dá de forma não instantânea.

1.2 Organização dos capítulos

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: No Capítulo 2 iremos descre-

ver as propriedades estatísticas observadas em redes reais e introduzir os principais

modelos teóricos de geração de redes utilizados para simular processos dinâmicos em

topologias complexas. No Capítulo 3 iremos apresentar em detalhes o fenômeno de

sincronização, citando exemplos da emergência de comportando coletivo em sistemas

reais. Ainda no mesmo capítulo, apresentamos o modelo de Kuramoto em topologia

totalmente conectada e sua solução via campo-médio, seguido de exemplos de aplica-

ção do modelo. No Capítulo 4, mostramos como generalizar o modelo de Kuramoto

em redes complexas e como adaptar os cálculos de campo médio. Também neste capí-

tulo apresentamos o fenômeno, recentemente observado na literatura, correspondente

à observação de transições descontínuas em sincronização de redes livre-escala. Por

fim, no Capítulo 5 apresentamos os resultados obtidos referentes à determinação do
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acoplamento crítico e à generalização do modelo para a inclusão de atrasos temporais,

seguido de nossas conclusões.
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2 Redes Complexas

Neste capítulo iremos revisar algumas das principais características topológicas e

dinâmicas de redes complexas, mostrando exemplos de algumas das classes de redes

mais estudadas na literatura, i.e., redes tecnológicas, sociais, de informação e bioló-

gicas. Em particular, iremos discutir a organização e a emergência de propriedades

livre-escala nestes sistemas. Ainda neste capítulo, iremos discutir propriedades topo-

lógicas dos modelos estocásticos de formação de redes mais conhecidos. Tais modelos

são úteis no estudo de redes reais, por servirem como modelos nulos na análise de

propriedades estatísticas destes sistemas, além de serem utilizados como topologia no

estudo de processos dinâmicos em redes complexas, que é o assunto desta dissertação.

2.1 Redes do mundo real

O estudo de redes foi iniciado pela motivação de se tentar entender diversos tipos

de sistemas complexos reais. Graças ao grande número de base de dados disponíveis,

é possível ter acesso a dados precisos sobre a organização de sistemas complexos, tais

como, Internet, reações metabólicas, redes de colaborações entre cientistas, entre ou-

tros. Dispondo destas informações, uma questão natural a se fazer é sobre a estrutura

que estes sistemas possuem. Ou ainda, se é possível que estes apresentem proprieda-

des em comum. Além disso, dado que estes sistemas são de natureza completamente

distintas, é possível que os mecanismos intrínsecos de cada um deles leve a formação

de topologias de redes completamente diferentes?

A Internet talvez seja a rede complexa mais popular. Esta rede é constituída por
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roteadores, que representam os vértices, ligados por conexões físicas, que representam

as arestas. Faloutsos et al. (61), Pastor-Satorras et al. (62) e Vásquez (63), entre muitos

outros, estudaram diferentes aspectos da topologia da Internet. Os dados coletados

demonstram que o número médio de conexões dos vértices aumenta visivelmente con-

forme a Internet cresce, um fenômeno chamado de crescimento acelerado. Além disso,

a distribuição de probabilidade do número de conexões segue aproximadamente uma

lei de potência ∗, i.e.,

P(k) ∼ k−γ, (2.1)

caracterizada pelo expoente γ, que para o caso da Internet é em torno de γ ' 2.5 (62).

Entretanto, apesar do grande número de trabalhos devotados ao estudo da topolo-

gia da Internet, outras redes tecnológicas, como redes de transmissão de energia (64–

65) e redes de malhas ferroviárias (66), rodoviárias (67–68) e aeroportos (65), ainda não

foram completamente estudadas. Redes de distribuição de energia podem ser descri-

tas como redes nas quais os vértices podem ser geradores ou consumidores conecta-

dos por linhas de alta transmissão, que correspondem às arestas. Watts e Strogatz (43)

mostraram que tais redes possuem uma distribuição de conexões seguindo uma lei

exponencial e apresentam um número elevado de ciclos de ordem três. Assim como

nas redes de distribuição de energia, Sen et. al. (68) mostraram que redes de malha

ferroviária possuem também distribuições de conexões com decaimento exponencial.

Padrões de amizades entre indivíduos (69), relações entre empresas (70), e redes

de contatos sexuais (71) são típicos exemplos de conexões de pessoas ou grupos de

indivíduos dispostos em uma rede social. Estudos tradicionais de redes sociais sofrem

constantemente de problemas relacionados à falta de acurácia, subjetividade e a pouca

amostragem dos dados (59). Com algumas poucas exceções de alguns estudos, como

por exemplo o famoso estudo realizado por Milgram (44), a coleta de dados é usu-

∗ Redes cuja distribuição de grau segue aproximadamente uma lei de potência são chamadas de “livre-
escala” na literatura de redes. Funções livre-escala são todas aquelas que satisfazem f (cx) = b f (x),
sendo c e b constantes, i.e., todas aquelas que possuem a mesma forma após um processo de mudança
de escala. Entretanto, as únicas funções que satisfazem esta propriedade de mudança de escala são
funções lei de potência. Dessa forma, as expressões “livre-escala” e “lei de potência” serão tratados
como sinônimos ao longo da dissertação.
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almente feita por participantes diretos, através do uso de questionários e entrevistas.

Embora muito esforço tenha sido feito de modo a eliminar fontes de inconsistência, é

geralmente aceito a presença de certos tipos de erros em estudos de amostragem de re-

des sociais. Devido a estes problemas, muitos pesquisadores têm estudado justamente

a amostragem de redes sociais (59). Um dos tipos mais confiáveis de base de dados

são as redes de colaborações. Exemplos clássicos de tais redes: redes de colaborações

de atores (43, 72–73), onde cada ator é um vértice, que se conectam através de uma

aresta caso tenham atuado em um mesmo filme; diversas redes de coautoria de artigos

científicos (74–77), onde dois indivíduos são conectados caso sejam coautores em um

mesmo artigo. A distribuição de conexões de redes de coautoria é sabida seguir uma

lei de potência com um corte exponencial na forma (75)

P(k) ∝ k−γe−k/τ, (2.2)

onde γ e τ são constantes. A distribuição de grau de outras redes de colaboração

também parece seguir distribuições na forma de lei de potência (59). Além disso, tais

redes apresentam valores altos para o coeficiente de aglomeração e baixos valores para

a média do comprimento dos menores caminhos entre os vértices (74–77)

Outra classe de redes amplamente estuda são as biológicas. Um exemplo destas

redes são as redes de interação de proteínas. Estudos mostram que certas redes de pro-

teína possuem distribuição de conexões na forma P(k)∼ (k+ A)−γ exp [(k + A)/B] (78).

Além de redes de proteínas, diversas redes metabólicas pertencentes a diferentes orga-

nismos foram estudados, constatando-se que a distribuição de conexões também segue

uma lei de potência, com expoentes γ variando de 2.0 a 2.4 (79). Curiosamente, a média

do comprimento dos menores caminhos destas redes foi encontrada ser aproximada-

mente igual para todos os organismos estudados (` ' 3.3) (79).

Assim como a Internet, a World Wide Web também tem sido extensivamente estu-

dada. Por ser uma rede de citações, trata-se de uma rede direcionada, sendo então

caracterizada por duas distribuições de conexões: Pin(k)∼ k−γin
in e Pout(k)∼ k−γout

out (80–
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84). Estudos realizados em diferentes subdomínios verificaram que γin ' 2.1 e γout ∼
2.4− 2.7. Além disso, através do uso de um web crawler , pesquisadores foram capazes

de mapear a topologia da World Wide Web, mostrando que, apesar do enorme número

de vértices (N ∼ 109), a média do comprimento dos menores caminhos é ` ≈ 20, apre-

sentando o fenômeno small-world (80, 81, 83). Por outro lado, medidas de transitivi-

dade indicam que o coeficiente de aglomeração médio, C ∼ 0.1, é muito maior do que

o observado em grafos aleatórios (81).

Finalmente, ressaltamos que muitas propriedades de diversas redes reais estão su-

marizadas em diversos artigos de revisão. Revisões mais extensas como em (85–87) e

também artigos de revisão mais breves como em (88–89), além de diversos livros sobre

o assunto (59, 90–93).

2.2 Modelos de redes aleatórias

2.2.1 Modelo de Erdős-Rényi

Durante os anos de 1951 e 1952, os matemáticos Ray J. Solomonoff e Anatol Ra-

poport publicaram uma séries de artigos no períodico Bulletin of Mathematical Biophy-

sics (49, 94), onde introduziram pela primeira vez o conceito de grafo aleatório e a no-

tação GN,p, que indica o ensemble estatístico de redes G, com os seguintes parâmetros

fixos: o número N de nós e a probabilidade p de que dois nós sejam conectados.

Na segunda metade da década de 1950 os matemáticos Paul Erdős e Alfréd Rényi

introduziram um outro modelo de grafo aleatório e estabeleceram a Teoria de Grafos

como uma importante área na matemática (50, 95). O grafo aleatório de Erdős-Renyi,

ou simplesmente modelo ER, trata-se de um ensemble estatístico onde os membros

deste conjunto são todos os grafos possíveis construídos a partir de N nós e L arestas.

Este modelo de grafo aleatório também é conhecido como modelo GN,L. A ideia por
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trás deste modelo é construir um conjunto de grafos cujos membros são todos os grafos

possíveis de serem construídos que satisfazem as condições do número de nós N e

número L de arestas fixados. Além disso, os modelos GN,p e GN,L são análogos aos

ensembles canônicos e grande-canônicos da física estatística tradicional, tornando-se

equivalentes conforme N→ ∞. De fato, no limite de grandes redes (N→ ∞), os dois

modelos se tornam equivalentes se definirmos p = L/ [N(N − 1)/2]. Neste caso, os

modelos GN,p e GN,L são definidos como “grafos aleatórios clássicos” ou simplesmente

como “grafos aleatórios”. Além disso, o termo “Modelo Erdős-Rényi” muitas vezes é

usado para fazer referência aos modelos GN,p e GN,L simultaneamente.

Tendo definido os modelos clássicos de grafos aleatórios podemos então calcu-

lar propriedades estatísticas relacionadas a estas estruturas. Uma das medidas mais

fundamentais trata-se da distribuição P(k) de conexões da rede. No modelo GN,p,

um dado vértice no grafo é conectado com os outros N − 1 vértices independente-

mente com probabilidade p. Logo, a probabilidade de estar conectado a um conjunto

particular de k vértices e não estar conectado aos outros é dado simplesmente por

pk (1− p)N−1−k. Porém há (N−1
k ) maneiras de escolher k outros vértices, e portanto a

probabilidade total de ser conectado a exatos k outros vértices é dado por:

P(k) =
(

N − 1
k

)
pk (1− p)N−1−k , (2.3)

que é a distribuição binomial. Muitas vezes, estamos interessados em estudar as pro-

priedades de redes grandes, de modo que podemos assumir N muito grande. Neste

caso, para quando N→∞, podemos escrever:

ln
[
(1− p)N−1−k

]
= (N − 1− k) ln

(
1− 〈k〉

N − 1

)
(2.4)

w −(N − 1− k)
〈k〉

N − 1
w−〈k〉 , (2.5)

sendo 〈k〉 = 2L/N = p(N − 1) o número médio de conexões na rede e L o número de

arestas. Exponenciando ambos os lados obtemos que (1− p)N−1−k = e−〈k〉 no limite
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Figura 2.1 – (a) Um exemplo de um grafo aleatório de Erdős e Rényi. (b) Distribuição de cone-
xões para uma rede com N = 10.000 vértices com 〈k〉 = 10.

que em N é grande. Também para N grande temos:

(
N − 1

k

)
=

(N − 1)!
(N − 1− k)!k!

w (N − 1)k

k!
, (2.6)

e portanto a Eq. 2.3 fica:

P(k) =
(N − 1)k

k!
pke−〈k〉 =

(N − 1)k

k!

( 〈k〉
N − 1

)k
e−〈k〉 = e−〈k〉

〈k〉k
k!

, (2.7)

no limite para N grande. A eq. 2.7 nada mais é que a distribuição de Poisson. Por-

tanto, a distribuição da conectividade dos grafos aleatórios de Erdős e Rényi tendem à

distribuição de Poisson. Na Figura 2.1 é mostrado um exemplo de um grafo aleatório.

Outra medida de grande interesse quando se trata da caracterização da topologia

é a média do comprimento dos menores caminhos ` entre dois vértices da rede (veja

Apêndice A), pois trata-se da distância característica da topologia. Podemos estimar a

ordem do menor caminho médio ` de redes aleatórias através de argumentos simples.

Dado o grau médio 〈k〉 de um grafo, o número de n-ésimos vizinhos de um dado nó

cresce conforme 〈k〉n. Dessa forma, como ` é o menor caminho médio entre quaisquer

nós do grafo em questão, temos então que 〈k〉` ∼ N. Logo, obtemos que

` ∼ ln N
ln 〈k〉 (2.8)
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para a separação média entre os nós de um grafo aleatório clássico. Curiosamente,

Eq. 2.8 fornece boas estimativas para a média do comprimento dos menores caminhos

de redes reais. Suponha que cada pessoa em média tenha em torno de 1× 103 amizades

e considerando a população mundial como sendo N = 6× 109, obtemos que ` ∼= 3.3,

o que é próximo de valores empíricos obtidos pelo experimento de Milgram e muitos

outros (44, 96–97).

2.2.2 Modelo Barabási-Albert

Em 1999 Barabási e Albert publicaram o primeiro trabalho no qual se propõe um

modelo de formação de redes com o objetivo de explicar a topologia livre-escala de

redes reais como, por exemplo, a World Wide Web (80), redes de colaboração (77), redes

de interação de proteínas (78) e redes metabólicas (79). A ideia por trás deste modelo

consiste em crescer a rede adicionando nós de modo a conectá-los aos vértices mais

densamente conectados previamente na rede.

O modelo de Barabási-Albert (BA) produz redes não direcionadas de acordo com

o seguinte procedimento. O processo de formação da rede inicia-se com uma dada

configuração inicial de nós e arestas, fato que não tem influência na topologia final da

rede, uma vez que seja considerado redes com um grande número de nós. O processo

de formação de redes é baseado então nos seguitens passos:

1. Crescimento: Iniciando-se com um pequeno número de vértices N0, a cada passo

é adicionado um vértice com m (m≤ N0) arestas que se conectam com vértices já

presentes na rede.

2. Ligação preferencial: O novo vértice, que vai ser adicionado à rede, tende a se

conectar com os vértices mais conectados, ou seja, a probabilidade de um vértice
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Figura 2.2 – (a) Um exemplo de rede gerada através do modelo Barabási-Albert. (b) Distribui-
ção de conexões para uma rede com N = 10.000 vértices e com 〈k〉 = 10.

j, presente na rede, ser escolhido é proporcional a sua conectividade,

Pi→j(n + 1) =
k j(n)

∑m+n−1
u=1 ku(n)

, (2.9)

sendo n o tempo e o número de vértices adicionados à rede.

Como cada novo nó possui m arestas, o grau médio da rede será 〈k〉 = 2m. É im-

portante notar que a probabilidade de selecionar um nó de grau k no tempo t deste

processo é dada por k/(2mt), de modo que no limite em que t→∞ obtem-se uma rede

com distribuição de grau seguindo uma lei de potência P(k) ∝ k−γ, sendo γ = 3 (98).

Evidentemente, trata-se apenas de uma lei de potência particular, com um expoente

γ fixo. Entretanto, o principal resultado deste modelo é mostrar que o mecanismo de

ligação preferencial de acordo com o grau dos nós é essencial para a formação de re-

des com topogias livre-escala. Na Figura 2.2 mostramos um exemplo de rede gerado

através do modelo BA e a distribuição de conexões para uma rede composta por N

vértices.

É possível mostrar que para m = 1, redes geradas através do modelo BA resultam

em grafos do tipo árvore, i.e., com coeficiente de aglomeração nulo (Veja Apêndice A);

enquanto redes geradas para m > 1 possuem estrutura local semelhante a grafos do
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tipo árvore†, dada que a rede seja suficientemente grande. Para m > 1, o coeficiente de

aglomeração tende a zero no limite de grande redes (t = N→∞) na forma (99):

C ∼ (m− 1)
(ln N)2

N
. (2.10)

Como esperado, redes geradas através do modelo BA seguem o paradigma do fenô-

meno de pequeno mundo, mas, curiosamente, com comportamento diferente para

m = 1 e m > 1. Mais especificamente, a média do comprimento dos menores cami-

nhos ` entre os nós possui dependência com N de acordo com (100):

`(m = 1) ∼ ln N e `(m > 1) ∼ ln N
ln ln N

. (2.11)

Note que a presença de ciclos de ordem três, mesmo que pequena, muda completa-

mente a dependência da média do comprimento dos menores caminhos ` com o tama-

nho da rede.

Além do modelo de Barabási e Albert, muitos outros foram propostos para aperfeiçoá-

lo, de forma a permitir maior flexibilidade no valor de γ, que é igual a três quando

N→∞ no modelo de Barabási e Albert (92), e um coeficiente de aglomeração próximo

do encontrado em redes reais. Amaral et al. (65) generalizaram o modelo de Barabási e

Albert demonstrando que o mecanismo de ligação preferencial pode ser limitado por

três fatores básicos: (i) idade dos vértices: alguns vértices tendem a não receber mais

conexões a partir de um certo tempo, mas continuam contribuindo para a formação da

estrutura da rede; (ii) custo da adição de novas arestas e capacidade limitada: em algumas

redes, os vértices podem não receber ligações devido ao alto custo que tais conexões

podem gerar ou devido à sua capacidade limitada de gerenciar novos links; (iii) filtra-

gem de informações: as conexões podem se limitar aos vértices mais semelhantes (101).

Assim, a ligação entre os vértices, ao invés de ser regulada pela eq. 2.9, segue a seguinte

lei,

† Baixa probabilidade de ocorrência de ciclos de ordem três.
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Pi→j(n + 1) =
k j(n) f (k j(n),n, j, ...)

∑m+n−1
u=1 ku(n) f (ku(n),n,u, ...)

, (2.12)

onde f (ku(n),n,u, ...) é uma função de custo, que pode depender da conectividade do

vértice j, de sua idade e de outros fatores limitantes.

Para permitir maior variação no coeficiente da lei de potência γ, Dorogovtsev et

al. (102) propuseram um modelo com ligação preferecial da forma:

Pi→j(n + 1) =
k j(n) + k0

∑m+n−1
u=1 (ku(n) + k0)

, (2.13)

com−m < k0 < ∞. Neste caso, γ = 3+ k0/m, ou seja γ pode variar de 2 até ∞. Quando

k0 = 0, obtém-se o modelo de Barabási e Albert.

Outra generalização do modelo de livre escala foi proposta por Krapivky et al. (103).

Neste caso, os vértices são conectados por uma probabilidade de conexão não-linear,

da forma

Pi→j(n + 1) =
k j(n)α

∑m+n−1
u=1 ku(n)α

. (2.14)

2.2.3 Modelo de Configuração

É possível transformar o modelo de grafo aleatório discutido na Seção 2.2.1 em

um modelo muito mais flexível para a geração de redes, modificando-o de modo que

os graus dos vértices não sejam mais restritos a possuir uma distribuição de conexões

do tipo Poisson. De fato, é possível modificar o modelo de modo que uma dada rede

possua distribuição de conexões arbitrária.

O modelo aleatório generalizado mais amplamente estudado é o modelo de confi-

guração. O modelo de configuração é um modelo aleatório com uma dada sequência

de grau, i.e., o número exato do grau de cada vértice no grafo é mantido fixo, ao invés
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Figura 2.3 – O modelo de configuração. Cada vértice possui um número dado de links não
conectados igual ao grau desejado. Então par de links são escolhidos ao acaso e
são conectados (linha pontilhada).

de termos meramente uma distribuição de probabilidade de onde os graus dos vértices

são escolhidos, o que por sua vez fixa o número de arestas na rede. Suponha que espe-

cificamos o grau ki de cada vértice na rede i = 1...N. Podemos criar uma rede aleatória

da seguinte maneira: damos a cada a vértice i um total de ki arestas, mas desconecta-

dos a outros vértices, como mostra a Figura 2.3. Há então um total de ∑i ki = 2L links

desconectados, sendo L a quantidade total de links quando a rede conectada. A seguir,

escolhemos dois links ao acaso, com distribuição de probabilidade uniforme, e os co-

nectamos um a um, como indicado pela linha tracejada na Figura 2.3. Continuamos

com o processo até que as 2m − 2 arestas desconectadas sejam enfim conectadas. O

resultado final é uma rede em que cada vértice possui exatamente o grau desejado.

O modelo aleatório generalizado é utilizado como modelo nulo, gerando uma rede

aleatória com uma distribuição de grau P(k) arbitrária. O modelo de configuração,

proposto por Bender e Canfield é uma maneira de gerar este tipo de grafo (59). Além

desta maneira, é possível utilizar um método de reconexão (rewiring method) (104) para

fazer com que uma rede mantenha uma determinada distribuição de grau, mas possua

características de um grafo aleatório. Este modelo é de grande importância, principal-

mente quando se deseja verificar se alguma propriedade de uma dada rede é um efeito

puramente aleatório ou está associada com a função de uma dada rede, conforme ob-
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servado no caso dos motivos, que são subgrafos que aparecem em redes reais, mas

cuja ocorrência é pouco provável em redes respectivas geradas pelo modelo aleatório

generalizado.

Uma propriedade fundamental no modelo de configuração, e que será usada no

decorrer deste trabalho, é a probabilidade q(k) de que uma dada aresta escolhida ale-

atoriamente em um grafo gerado de acordo com o modelo configuracional esteja co-

nectada a um nó de grau k. Para calcular tal propriedade, considere uma rede não-

direcionada de N nós. Seja o número de nós com um dado grau k = 0,1,2, ..., dado por

N(k). Dessa forma N = ∑k N(k), e a frequência de ocorrência de nós com grau k dada

pela razão N(k)/N. O grau total da rede (o dobro do número de arestas presentes na

rede) é dado por ∑k kN(k) = N 〈k〉. Claramente, N(k) nós de grau k possuem kN(k)

arestas do total N 〈k〉. Logo, a frequência com que uma aresta escolhida aleatoriamente

esteja conectada a nó de grau k nada mais é do que kN(k)/N 〈k〉. Em outras palavras,

selecione uma aresta aleatoriamente, escolha aleatoriamente um dos nós conectados

nesta aresta, a probabilidade deste nó possuir k conexões é igual a kN(k)/N 〈k〉. For-

mulando em termos da distribuição do grau P(k) temos então que a probabilidade q(k)

é dada então por

q(k) =
kP(k)
〈k〉 . (2.15)

Este resultado é valido para toda a classe de redes que não possuem correlação de

grau, i.e., que apresentam coeficiente de assortatividade nulo (Veja Apêndice A). Tam-

bém para redes sem correlação de grau, a probabilidade q(k) é similar a probabilidade

P(k′|k) = k′P(k′)/ 〈k〉 de um dado vértice de grau k′ seja conectado a um nó de grau k.
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3 Sincronização

Mencionamos anteriormente alguns exemplos de fenômenos de sincronização que

podem ser encontrados em diversos campos da ciência. Neste capítulo iremos definir

com mais precisão o que é sincronização e como se dá a emergência deste fenômeno,

salientando a diferença com outro fenômeno muito conhecido na física, a ressonância.

Além disso, iremos apresentar alguns exemplos de sincronização em sistemas reais e

introduzir o modelo de Kuramoto, mostrando algumas de suas aplicações.

3.1 Definição

É definido como sincronização a dinâmica de ajuste de ritmos de objetos oscilató-

rios devido ao acoplamento entre estes objetos. Como no exemplo observado por Huy-

gens, os relógios de pêndulo sincronizaram suas frequências devido ao acoplamento

gerado pela parede comum em que estavam conectados. Estes objetos são considera-

dos como osciladores auto-sustentados, i.e., osciladores que possuem uma fonte interna

de energia transformando-a em movimento oscilatório e que, quando isolados, conti-

nuam a produzir o seu próprio ritmo até que esta fonte de energia acabe. Exemplos de

sistemas oscilatórios auto-sustentados são circuitos eletrônicos usados para geração

de radio-frequências, lasers, osciladores químicos de Belousov-Zhabotinsky, marca-

passos artificiais utilizados em doenças cardíacas e muitos outros sistemas naturais e

artificiais (3).

Tendo definido o que é o processo de sincronização, é importante ressaltar a dife-

rença entre sincronização e ressonância. Para isso, iremos utilizar como exemplo um

sistema similar ao pêndulo de relógio. Suponha que um pêndulo se movimente livre-
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mente em relação ao eixo horizontal possuindo um imã preso em sua extremidade.

O pêndulo não é um sistema oscilatório auto-sustentado e não oscila continuamente.

Quando sujeito à uma condição inicial, o pêndulo inicia seu movimento, porém sua

amplitude de oscilação decai devido à ação de forças de atrito. A frequência natural f0

é determinada pela geometria do pêndulo e, para pequenas oscilações, não depende

da amplitude. Umas das soluções para o movimento do pêndulo não decair, é colocar

na sua proximidade um eletroímã alimentado por uma corrente elétrica de frequência

f . Dessa forma, o pêndulo se movimenta sob ação de um campo magnético. Entre-

tanto, o movimento do pêndulo só será oscilatório se a frequência f for próxima de

f0, caso contrário, a amplitude do movimento será insignificante. Este é o fenômeno

que conhecemos como ressonância. Após o efeito transiente, o pêndulo irá oscilar com

a frequência f do campo magnético. Caso esta frequência varie, a frequência do pên-

dulo também irá variar. Este caso não pode ser considerado como sincronização pois

um dos objetos interagentes não possui um ritmo próprio. Se desacoplarmos os dois

objetos, por exemplo, colocando uma placa de metal entre eles, o movimento do pên-

dulo irá decair, após efeito transiente inicial. Portanto, processos de sincronização são

devidos exclusivamente à interação entre osciladores auto-sustentados, i.e., oscilado-

res que possuem ritmos próprios mesmo quando não acoplados a outros osciladores.

3.2 Sincronização em sistemas reais

3.2.1 Sincronização em sistemas neuronais

O estudo de sincronização de grandes conjuntos de neurônios tornou-se um im-

portante problema em neurociência. De fato, fenômenos de sincronização são relacio-

nados a diversos fenômenos fundamentais em neurociência (veja, por exemplo, (105–

106)). Por exemplo, há indícios de que sincronização é um mecanismo fundamental

para o processamento e comunicação entre diferentes áreas do cérebro. Resultados de
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experimentos com animais indicam que sincronização de atividade neuronal no cor-

téx visual aparenta ser responsável pelo reconhecimento de padrões visuais (3). Além

disso, há evidências de que sincronização de atividade oscilatória no córtex sensório-

motor é responsável pela integração e coordenação de informações relacionadas ao

controle motor (107).

Sincronização também é o mecanismo pelo qual ritmos vitais para o funcionamento

de organismos são mantidos, como por exemplo, a respiração. Koshiya e Smith (108)

mostraram que este ritmo é gerado por uma rede de neurônios marcapasso sinaptica-

mente acoplados localizados no tronco cerebral. É possível desacoplar os neurônios

através de medicamentos, neste caso, os neurônios mantêm o seu comportamento rít-

mico, porém se comportam de forma assíncrona. Apesar de controlar funções vitais no

cérebro humano, processos de sincronização também estão ligados diretamente com

certas patologias neurológicas como epilepsia (109) e mal de Parkinson (110).

A oscilação de neurônios, quando dada de forma síncrona, pode resultar em gran-

des flutuações em sinais de eletroencefalografia (EEG)∗. Análises espectrais de sinais

EEG mostram que neurônios podem sincronizar em diversas bandas de frequências

diferentes (de 2 a 60 Hz) (106). Comportamento síncrono em populações de neurô-

nios também é mostrado ser uma resposta típica a diferentes estímulos: visual (112),

olfativo (113) e tátil (114).

Outro tipo de sincronização de neurônios foi observado por Stern et al. (115), onde

o autor observou a variação do potencial de membranas de neurônios de animais anes-

tesiados in vivo. Mais precisamente, foi observado que o potencial assume valores en-

tre limites muito bem definidos com decaimentos síncronos. Padrões similares foram

observados por Elson et al. (116), através de um experimento com dois neurônios aco-

plados do gânglio estomago-gástrico da lagosta.

Em (115), os autores também mostraram que pequenas flutuações no comporta-

∗ Eletroencefalografia (EEG) é o registro da atividade elétrica ao longo da superfície encefálica. EEG
mede flutuações na voltagem resultadas do fluxo de corrente iônica entre os neurônios do cérebro (111).
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mento síncrono em células corticais em sinais de EEG podem ser induzidas devido ao

nível de anestesia no organismo. Mais precisamente, conforme o nível de anestesia se

torna menor, os disparos de neurônios do córtex se tornam mais sincronizados. Dessa

forma, nota-se que a presença de anestesia desacopla os osciladores e, portanto, leva

ao decréscimo no ritmo de disparos dos neurônios observados nos sinais de EEG.

3.2.2 Vagalumes

Vagalumes fornecem um dos exemplos mais famosos de fenômenos de sincroni-

zação na natureza. Por exemplo, em algumas regiões do sudeste da Ásia é possível

observar milhares de vagalumes machos da espécie Pteroptyx malaccae agrupados emi-

tindo luz de forma uníssona de modo a atrair fêmeas. Certamente, este processo de

emissão síncrona de luz não é iniciado de forma repentina, i.e., os indivíduos da po-

pulação não tem conhecimento a priori sobre a frequência com a qual todos os outros

de indivíduos emitem luz, mas tal processo é fruto do ajuste de ritmos entre os vaga-

lumes (3).

Hanson (117) estudou este efeito experimentalmente (veja também, por exemplo, (7–

8)) estimulando vagalumes com emissões periódicas de luz. Para um intervalo de

períodos de oscilação próximos ao período de oscilação natural dos vagalumes (em

torno de 0.9 segundos), os vagalumes foram capazes de ajustar sua frequência com

o estímulo periódico. Entretanto, caso o estímulo seja emitido com frequência muito

mais baixa ou muito mais alto comparada à frequência natural dos vagalumes, a sin-

cronização era perdida.
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3.2.3 Sincronização de ciclos menstruais

McClintock (107) conduziu um curioso, e muito detalhado, estudo sobre ciclos

menstruais de 135 mulheres, todas com idade entre 17-22 anos que compartilhavam o

mesmo dormitório em uma universidade. O estudo mostrou um aumento de sincronia

no começo dos ciclos durante o ano acadêmico (Setembro-Abril). Este estudo confir-

mou observações indiretas anteriores sobre o efeito de grupos sociais na sincronização

de ciclos menstruais, fato que está de acordo com experimentos realizados utilizando

ratos que demonstram que tais grupos influenciam no funcionamento do sistema en-

dócrino (107). Em particular, foi demonstrado que a dispersão dos tempos dos ciclos

menstruais dentro de diferentes grupos de amigos decresce durante o ano acadêmico.

O estudo ainda indica a existência de algum processo psicológico interpessoal em hu-

manos que afeta o tempo dos ciclos. Se o mecanismo por trás deste fenômeno é devido

a presença de feromônios † ou outro processo, ainda é uma questão em aberto.

3.2.4 Outros exemplos

Existem muitos outros exemplos biológicos onde há emergência de comportamento

síncrono, tais como a oscilação síncrona de secreção de hormônios, variação da tempe-

ratura corporal e do número de linfócitos com o ciclo circadiano (3). Além disso, outras

importantes funções fisiológicas estão ligadas a processos de sincronização, como a re-

gulação de insulina pelo sistema endócrino e a atividade elétrica síncrona no intestino

de mamíferos (3).

Manifestações de processos de sincronização também podem ser encontradas em

sistemas químicos. Osciladores químicos podem ser acoplados através de um meio co-

mum, onde a concentração de um reagente depende da reação de cada oscilador influ-

† Feromônios são substâncias aromáticas produzidas por animais e humanos que influenciam o com-
portamento sexual e outras funções relacionadas ao organismo.
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enciando todas as outras reações. Um exemplo de tal acoplamento é dado por Vanag

et. al. (118), que estudaram a dinâmica da fotosensibilidade da reação de Belousov-

Zhabotinsky disposta em uma fina camada sujeita a iluminação em função da con-

centração média de um dos reagentes. Para uma interação suficientemente grande,

dependendo das condições iniciais, os autores observaram a emergência de diferentes

estados síncronos caracterizados por diferentes padrões espaciais na reação.

Nas próximas seções iremos mostrar mais exemplos de sistemas reais cuja principal

característica é a emergência espontânea de comportamento coletivo, apresentando

o tratamento matemático para a modelagem de tais sistemas através do modelo de

Kuramoto.

3.3 O Modelo de Kuramoto

Como visto na Seção 3.2, processos de sincronização executam um papel funda-

mental na dinâmica de diversos sistemas reais. Uma vez tendo observado estes fenô-

menos, o próximo passo em direção ao completo entendimento de tais sistemas é o

desenvolvimento de modelos matemáticos que possam vir a explicar como se dá a

emergência do comportamento coletivo. Pesquisas em fenômenos de sincronização se

concentram principalmente em verificar os principais mecanismos responsáveis pelo

comportamento síncrono coletivo entre os membros de uma população. Naturalmente,

é de se esperar que para atingir sincronia é necessário haver interação entre os ele-

mentos. Porém, há diferentes maneiras de se abordar tal problema do ponto de vista

matemático.

Suponha que a atividade rítmica de cada elemento é descrita em termos de uma

variável física que evolui no tempo. Uma das maneiras de modelar a emergência de

comportamento coletivo deste sistema é supor que quando esta variável atinge um

certo limite, ela emite um pulso que é transmitido para vizinhança. A seguir, a variá-

vel é reinicializada e o ciclo se repete. Essencialmente, tal comportamento é similar
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a de um oscilador. Assumindo que este ciclo possui um certo período, é conveniente

introduzir o conceito de fase. O efeito deste pulso emitido é alterar o estado atual dos

vizinhos, modificando seus períodos, aumentando ou diminuindo. Apesar deste ce-

nário que acabamos de descrever aparenta, a princípio, ser intuitivo, direto e fácil de

modelar, a sua natureza discreta e não-linear acarreta importantes complicações mate-

máticas (119). Enquanto o tratamento matemático de um sistema constituído apenas

de alguns elementos acoplados, cuja dinâmica é baseada em pulsos, possa ser reali-

zado através do formalismo de sistemas dinâmicos (120), o tratamento se torna muito

mais complicado quando o sistema é constituído por muitos elementos.

Entretanto, existe outro cenário em que processos de sincronização têm sido exten-

sivamente estudados. Tal cenário consiste em descrever osciladores cujo movimento se

restringe a amplitudes constantes, i.e., osciladores de fase. (121). O estado de cada oscila-

dor pode então ser descrito apenas através de um parâmetro, a fase, tendo seu movi-

mento restrito a pequenas perturbações em uma órbita fechada de amplitude fixa (35).

Além disso, note que esta suposição implica que o acoplamento de um oscilador com

os outros membros da população afeta somente a sua fase, não alterando sua ampli-

tude. A primeira formulação matemática de osciladores de fase com o objetivo de

descrever processos de sincronização foi feita pro Winfree (32), propondo que a fase θi

do i−ésimo oscilador evolui de acordo com

dθi

dt
= ωi +

(
N

∑
j=1

X(θj)

)
Z(θi), i = 1, ..., N, (3.1)

onde ωi é frequência natural do oscilador i. Cada oscilador j exerce uma influência

nos demais osciladores através da função X(θj) e a resposta com que o oscilador i re-

age a tal acoplamento é levada em conta no modelo através da função Z(θi). Usando

simulações numéricas e aproximações analíticas, Winfree descobriu que a população

de osciladores descrita pelas Eqs. 3.1 poderia exibir o análogo temporal a uma tran-

sição de fase (32). Quando a variação das frequências naturais é grande comparada

ao acoplamento, o sistema se comporta de uma forma incoerente, com cada oscilador

evoluindo de acordo com a sua própria frequência natural. Porém, conforme a varia-
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ção das frequências naturais é decrescida, a incoerência da população permanece até

um certo valor limite, quando um aglomerado de osciladores subitamente entra em

sincronia.

O modelo proposto por Winfree chamou a atenção de Kuramoto, que mostrou

através de métodos perturbativos que para qualquer sistema de osciladores de fase

fracamente acoplados, as equações de movimento podem assumir a seguinte forma

universal (6),
dθi

dt
= ωi +

N

∑
j=1

Γij(θj − θi), i = 1, ..., N, (3.2)

onde Γij é a função de interação entre os osciladores i e j. Apesar da redução das

Eqs. 3.1 para as Eqs. 3.2 ser uma grande simplificação no modelo, a análise destas

equações ainda era uma tarefa difícil de se realizar. Assim como Winfree, Kuramoto

reconheceu que a análise via campo-médio seria muito mais tratável do ponto de vista

matemático. Então, Kuramoto propôs o caso igualmente ponderado através de um

acoplamento senoidal em uma topologia completamente conectada:

Γij(θj − θi) =
λ

N
sin(θj − θi). (3.3)

Dessa forma, o modelo de Kuramoto (6, 35–36) consiste em um conjunto de N oscila-

dores acoplados, onde a fase do i-ésimo oscilador, denotada por θi(t), evolui de acordo

com a dinâmica:
dθi

dt
= ωi +

λ

N

N

∑
j=1

sin(θj − θi) (i = 1, ... , N), (3.4)

onde o fator 1/N é incorporado para garantir o bom comportamento do modelo no

limite termodinâmico N→∞, ωi é a frequência natural do oscilador i, e λ é a constante

de acoplamento.

A dinâmica coletiva de toda a população de osciladores é medida a partir do parâ-

metro de ordem macroscópico (6),

r(t)eiψ(t) =
1
N

N

∑
j=1

eiθj(t), 0≤ r(t) ≤ 1, (3.5)
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que irá medir a coerência do conjunto de osciladores e o termo ψ(t) é a fase média. Os

casos r ' 1 e r ' 0 descrevem os limites em que todos os osciladores estão em fase ou

estão se movendo de forma incoerente, respectivamente. Multiplicando a eq. 3.5 por

e−iθi e igualando a parte imaginária, temos:

r sin(ψ− θi) =
1
N

N

∑
j=1

sin(θj − θi), (3.6)

de modo que podemos reescrever a Eq. 3.4 como

dθi(t)
dt

= ωi + λr sin [ψ(t)− θi(t)] (i = 1, ... , N). (3.7)

Nesta forma, o caráter de campo médio do modelo se torna evidente. Cada oscilador

aparenta estar desacoplado dos demais osciladores, embora eles estejam interagindo,

mas apenas através das grandezas de campo médio r e ψ. Mais especificamente, a fase

θi tende a se aproximar da fase média ψ, ao invés de se aproximar da fase de qualquer

outro indivíduo da população de osciladores. Este processo estabelece um mecanismo

cíclico entre acoplamento e coerência: conforme a população se torna mais coerente,

r cresce e, logicamente, maior é o acoplamento efetivo λr, cujo efeito é recrutar mais

osciladores para o conjunto de osciladores síncronos (119, 121).

As soluções da Eq. 3.7 exibem dois tipos comportamentos distintos, dependendo

do valor de ωi relativo a λr. Os osciladores com |ωi| ≤ λr se aproximam, no estado

estacionário (dθi/dt = 0), de

ωi = λr sinθi, (3.8)

onde |θi| ≤ 1
2 π. Estes osciladores são os que estão “presos” a uma frequência Ω. Os

osciladores que possuem |ωi| > λr são chamados de osciladores que estão à “deriva”.

Seja então ρ(θ,ω, t)dθ a fração de osciladores com frequência natural ω com fases entre

θ e θ + dθ no tempo t. Podemos reescrever o parametro de ordem (Eq. 3.5) no limite de

muitos osciladores como uma média sobre as fases e frequências dada por (119, 121)

r(t)eiψ(t) =
∫ ∞

−∞

∫ π

−π
eiθρ(θ,ω, t)g(ω)dθdω, (3.9)
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onde g(ω) é a distribuição de frequências naturais dos osciladores. Para encontrar

uma expressão para a evolução temporal de ρ(θ,ω, t) devemos notar que esta satisfaz

a seguinte equação de continuidade (119, 121):

∂ρ

∂t
+

∂

∂θ
(vρ) = 0, (3.10)

sendo vθ a velocidade angular instantânea de cada oscilador dada por

v(θ, t,ω) = ω + λr sin(ψ− θ). (3.11)

Note ainda que a distribuição ρ(θ,ω, t) é normalizada de acordo com

∫ π

−π
ρ(θ,ω, t)dθ = 1. (3.12)

O sistema de Eqs. 3.9- 3.12 possui a solução trivial dada por ρ = 1/2π e r = 0, corres-

pondendo a uma distribuição angular uniforme dos osciladores no intervalo [−π,π].

Portanto, os osciladores movem suas fases incoerentemente e a solução trivial é cha-

mada de solução incoerente. Para valores altos do acoplamento λ é esperado que o sis-

tema possua sincronização global, de forma que todos os osciladores venham a ter a

mesma fase, levando a r = 1. Para um acoplamento finito, um menor grau de sincro-

nização 0 < r < 1 deverá ocorrer. Um oscilador qualquer que se move com velocidade

v = ω − λr sin(θ − ψ) se tornará preso para um ângulo tal que ω = λr sin(θ) (Eq. 3.8).

Logo, sincronização parcial será obtida quando parte dos osciladores estarão presos

a uma fase fixa enquanto outros osciladores estarão se movimentando sem sincronia.

Portanto, a solução estacionária da Eq. 3.10 será dada por (119, 121):

ρ(θ,ω) =





δ
[
θ − arcsin

(
ω
λr
)]

if |ω|λr ≤ 1

C
|ω−λr sinθ| caso contrário,

(3.13)

onde δ é função delta de Dirac e C é a constante de normalização determinada pela

condição Eq. 3.12, dada por

C =
1

2π

√
ω2 + (λr)2. (3.14)

Com as expressões para a distribuição ρ é possível calcular (119, 121) o parâmetro de
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ordem no estado de sincronização parcial utilizando as Eqs. 3.9 e 3.13,

r =
∫ π/2

−π/2

∫

|ω|≤λr
eiθδ

[
θ − arcsin

( ω

λr

)]
g(ω)dθdω

+
∫ π

−π

∫

|ω|>λr
eiθ Cg(ω)

|ω− λr sinθ|dθdω. (3.15)

Assumindo que a distribuição de frequências g(ω) seja simétrica, g(ω) = g(−ω), e

juntamente com a relação ρ(θ + π,−ω) = ρ(θ,ω), veremos que o segundo termo da

Eq. 3.15 é zero. Logo, o primeiro termo é simplesmente

r =
∫

|ω|<λr
cos
[
arcsin

( ω

λr

)]
g(ω)dω =

∫

|ω|<λr

√
1−

( ω

λr

)2
g(ω)dω

=
∫ π/2

−π/2
cosθg(λr sinθ)λr cosθdθ, (3.16)

i.e,

r = λr
∫ π/2

−π/2
cos2 θg(λr sinθ)dθ (3.17)

A Eq. 3.17 admite a solução r = 0, para qualquer valor de λ. Isso corresponde ao estado

completamente incoerente com ρ(θ,ω) = 1/2π para todo θ,ω. Para r 6= 0 temos

1 = λ
∫ π/2

−π/2
cos2 θg(λr sinθ)dθ, (3.18)

que tendendo r→ 0+ obtemos o valor para o acoplamento crítico necessário para emer-

gência de sincronização,

λ
(K)
c =

2
πg(0)

. (3.19)

A Eq. 3.19 e os argumentos necessários para a sua derivação foram feitos primeira-

mente por Y. Kuramoto (35). Considerando como exemplo a distribuição de frequên-

cias g(ω) como uma Lorentziana,

g(ω) =
1
π

γ

γ2 + ω2 , (3.20)

é possível obter o resultado exato (35–36)

r =

√
1− λc

λ
, (3.21)

para todo λ ≥ λc. Foi mostrado que esse resultado apresenta uma boa concordância
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com simulações numéricas (38, 122). Para qualquer distribuição g(ω) unimodal e par,

expandindo o termo g(λr sinθ) da Eq. 3.17 em potências de λr obtemos

g(λr sinθ) ≈ g(0) + g′(0)λr sinθ +
1
2

g′′(0) (λr sinθ)2 . (3.22)

Uma vez que g(ω) é assumida possuir um pico local centrado em zero, g′(0) = 0, dessa

forma

g(λr sinθ) ≈ g(0) +
1
2

g′′(0)(λr sinθ)2. (3.23)

Substituindo de volta na Eq. 3.17, obtemos

r = λr
∫ π/2

−π/2
cos2 θ

[
g(0) +

1
2

g′′(0)(λr sinθ)2
]

dθ. (3.24)

Realizando a integral e fazendo uso da Eq. 3.19, obtemos

1 = λ

[
g(0)

π

2
+

λ3r2g′′(0)
2

π

8

]
=

λ

λ
(K)
c

+
πλ3r2g′′(0)

16
. (3.25)

Multiplicando a equação anterior por λ
(K)
c e assumindo λ ≈ λ

(K)
c :

λ
(K)
c = λ + λc(K)

π
[
λ
(K)
c

]2
r2g′′(0)

16
. (3.26)

Resolvendo em termos do parâmetro r, obtemos

r ≈

√√√√√√
−16

(
λ− λ

(K)
c

)

π
[
λ
(K)
c

]4
g′′(0)

∼
(

λ− λ
(K)
c

)1/2
, (3.27)

conforme λ→ λ
(K)
c

3.4 Aplicações do Modelo de Kuramoto

A grande adaptabilidade e aplicabilidade do modelo de Kuramoto permite que

este seja aplicado em diversos contextos como em física, biologia e química. Nesta

seção mostraremos alguns dos exemplos mais relevantes de aplicações do modelo de
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Kuramoto discutidos na literatura nos últimos anos.

3.4.1 Redes de Junções de Josephson

Junções de Josephson são dispositivos supercondutores capazes de gerar oscila-

ções de voltagem com alta frequência, tipicamente no intervalo de 1010 − 1012 Hz (39).

Tais sistemas são transdutores naturais de voltagem e frequência, possuindo aplica-

ções em circuitos analógicos e digitais, detecção de radiação infravermelha de galáxias

distantes e até como magnetômetros.

Um grande número N de junções de Josephson podem ser conectadas de modo a

gerar uma potência de saída grande. Fato que ocorre devido à potência ser proporcio-

nal a V2, que é proporcional ao número de elementos N da rede, sendo V o potencial

ao que o sistema esta submetido, uma vez que os elementos estejam em sincronia (123).

Junções de Josephson quando acopladas em paralelo apresentam acoplamento do tipo

primeiros vizinhos. Em contrapartida, quando acopladas em série exibem topologia

de conexões correspondente a um grafo completamente conectado. As equações de

movimento para as junções são dadas por (39)

h̄Cj

2e
φ̈j +

h̄
2erj

φ̇j + Ij sinφj + Q̇ = IB, j = 1, ..., N (3.28)

e para o restante do circuito

LQ̈ + RQ̇ +
1
C

Q =
h̄
2e

N

∑
k=1

φ̇k, (3.29)

onde φ representa a diferença de fase entre as funções de onda associadas a cada su-

percondutor, Q é a carga, Ij é a corrente crítica da j−ésima junção, Cj a capacitância e

rj a resistência; IB a corrente de bias, enquanto R, L e C denotam a resistência, indu-

tância e capacitância do circuito. Note que para Q̇ = 0 as Eqs. 3.28 são desacopladas,

i.e., as diferenças de fase φ entre as junções evoluem independentemente. É possível

mostrar que, dado que o acoplamento entre as junçõe seja baixo, o sistema descrito
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pelas Eqs. 3.28 e 3.29 pode ser completamente descrito por uma sistema de oscilado-

res de Kuramoto acoplados em uma topologia completamente conectada. Para isso, é

necessário definir novas variáveis de acordo com (119)

θj =
ωjh̄
erj

1√
I2
B − I2

j

arctan


 Ij − IB tan

φj
2√

I2
B − I2

j


 , (3.30)

sendo

ωj =
2erj

h̄

(
I2
B − I2

j

)1/2
. (3.31)

As variáveis θj são definidas como fases “naturais” de oscilação das junções, uma

vez que as fases θj descrevem rotações uniformes na ausência de acoplamento (Q̇ =

0) (119). Finalmente, utilizando esta transformação para os ângulos naturais θ e se-

guindo o procedimento presente em (23, 24, 40), Eq. 3.29 leva a

θ̇j = ωj +
λ

N

N

∑
j=1

sin(θk − θj + α), (3.32)

onde os parâmetros λ e α dependem dos parâmetros intrínsecos rj, Ij, IB, R, L e C das

junções. Analisando a Eq. 3.32, vemos que trata-se de uma generalização do modelo

de Kuramoto (Eq. 3.4) devido à presença da fase α 6= 0. Tal generalização foi estudada

Sakaguchi e Kuramoto (37) e por Sakaguchi et. al. (124), onde foi observado que valo-

res α > 0 resulta no aumento do acoplamento crítico necessário para a emergência de

sincronização parcial no sistema.

3.4.2 Oscilação de densidades de carga

Strogatz et. al. e Marcus et. al. propuseram e analisaram modelos relacionados

ao modelo de Kuramoto afim de modelar o transporte de ondas de densidade de

carga (41, 42, 125) em metais e supercondutores unidimensionais. Uma importante

consideração é a de que ondas de densidade de carga são aprisionadas por impurezas

nos materiais quando o campo elétrico aplicado é nulo, tornando-se livres a partir de

um certo valor crítico para a amplitude do campo elétrico. O modelo proposto em (41)
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é descrito pelas equações

θ̇i = E− hsin(θi − αi) +
λ

N

N

∑
j=1

sin(θj − θi), (3.33)

onde θj são as fases dos osciladores, αi os ângulos iniciais, E o campo elétrico aplicado

e λ o acoplamento entre os osciladores.

Naturalmente, a análise das Eqs. 3.33 é similar ao modelo de Kuramoto tradicional.

Para valores pequenos de E/h e λ/h, existem ondas estacionárias que estão presas aos

valores αi. Fixando-se λ/h, conforme a razão E/h aumenta, o estado estacionário perde

estabilidade e o estado de corrente elétrica não-nula emerge a partir de uma amplitude

crítica Ec do campo elétrico, calculada analiticamente por Strogatz et.al. (42). Devemos

notar ainda que o sistema dado pelas Eqs. 3.33 pode ser reescrito de forma análoga ao

modelo de Kuramoto na presença de um campo externo (119). Mais precisamente,

definindo novas variáveis como Θi = θi − αi e substituindo na Eq. 3.33, obtemos

Θ̇i = E− hsinΘi +
λ

N

N

∑
i=1

sin
(
Θj + Θi + αij

)
, (3.34)

onde αij = αj − αi. Note que todos osciladores neste caso evoluem com a mesma

frequência natural E e com hsinΘ executando o papel de campo externo.

3.4.3 Osciladores químicos

A existência de osciladores químicos é largamente conhecida, especialmente as re-

ações de Belousov-Zhabotinsky e modelos como o de Brusselator e Oregonator. Es-

tes modelos são descritos em termos de equações não-lineares de reação-difusão, que

podem possuir soluções periódicas e apresentar diferentes padrões espaço-temporais

para conjuntos de parâmetros apropriados (3).

A relação entre osciladores químicos e osciladores de fase tem sido alvo de dis-

cussão durante muitos anos. Em 1975, Marek e Stuchl (126) acoplaram dois sistemas

de reação de Belousov-Zhabotinsky utilizando diferentes conjuntos de parâmetros, ob-
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servando diferentes padrões de oscilação. Cada reação ocorria em diferentes compar-

timentos, porém havendo troca de matéria através de um orifício que conectava as

duas reações. Os autores observaram sincronização de fase quando as frequências de

oscilação dos dois reatores eram próximas. Para grandes diferenças de frequências, o

sistema apresentava longos intervalos de pequena variação na diferença entre as fases.

Estas observações foram qualitativamente explicadas em (127), onde o autor conside-

rou dois osciladores lineares de fase planares fracamente acoplados. Além disso, um

oscilador possuia um termo de perturbação de mesma ordem do acoplamento. Dessa

forma, via cálculo perturbativo, o autor mostrou que as fases dos osciladores evoluem

de acordo com o modelo de Kuramoto. Além disso, os resultados presentes em (127)

foram extendidos de modo a generalizar o modelo considerando N osciladores (128).

Adicionando pequenas perturbações nas equações de movimento de cada oscilador, o

modelo passava a ser descrito pelo seguinte conjunto de equações (128):

ẋi = F(xi,yi) +
ε

N ∑
j

[
K(dij)xj + σi f (xi,yi)

]

ẏi = G(xi,yi) +
ε

N ∑
j

[
K(dij)yj + σig(xi,yi)

]
, (i = 1, ..., N), (3.35)

onde K é a função de acoplamento entre os osciladores i e j, que é função da distância

dij que separa os osciladores. F, G correspondem às funções de evolução intrínsecas

das grandezas xi e yi, respectivamente, e f e g funções perturbativas correspondentes a

evolução das grandezas xi e yi, sendo σi o parâmetro de imperfeição aleatório. Em (128)

o autor mostra que as equações de movimento dadas pelas Eqs. 3.35 são reduzidas à

formas análogas a Eq. 3.4, mostrando que o modelo de Kuramoto descreve de forma

natural sistemas de osciladores químicos fracamente acoplados.

3.4.4 Redes neurais

Osciladores de fase podem ser usados como unidades elementares em modelos de

processamento de informação neurais. Este fato pode ser aceito como uma consequên-



61

cia natural de evidências experimentais como as discutidas na Seção 3.2.1. Uma das

modelagens de sistemas neuronais utilizando osciladores de fase mais bem sucedidas é

o modelo proposto por Schuster e Wagner (129), cujo principal objetivo era a emergên-

cia de oscilações de neurônios no córtex visual. O modelo consiste em uma distribui-

ção espacial de conexões entre neurônios, de forma que localmente os neurônios sejam

densamente conectados mas com probabilidade não-nula de possuírem conexões de

longo alcance. Outra característica fundamental do modelo é a definição da medida de

atividade dos neurônios em função da taxa de disparos média que depende da evolu-

ção de toda a população, fato que permite descrever a dinâmica do sistema em termos

de uma única equação de campo-médio, semelhante ao modelo de Kuramto (119). No

caso do modelo proposto por Schuster e Wagner, o módulo do acoplamento depende

da atividade dos próprios neurônios, sendo tal característica fundamental para oscila-

ções síncronas na população.

Sompolinsky et. al. aperfeiçoaram e estenderam as ideias presentes em (129) em

uma série de artigos (130–132), propondo um modelo similar e muito mais elaborado

para as sinapses entre neurônios. Nestes trabalhos, os autores consideraram um mo-

delo de Kuramoto com acoplamento efetivo entre os osciladores dado por Kij(r,r′) =

V(r)W(r,r′)V(r′), onde V é o módulo médio de atividade da célula pré-sináptica e pós-

sináptica e W(r,r′) corresponde a arquitetura especifica das conexões, i.e., o termo pro-

porcional a distribuições de conexões espaciais entre os neurônios. Com estas caracte-

rísticas, o modelo apresentado em (130–132) possui um comportamento dinâmico ex-

tremamente rico, apresentando resultados que concordam de maneira surpreendente

com os experimentos, o que fez com que este modelo se tornasse referência em muitos

outros estudos similares (119).
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4 Sincronização em Redes
Complexas

Apesar de o modelo de Kuramoto ter provado ser bem sucedido em descrever o

processo de emergência de sincronização espontânea em diversos sistemas comple-

xos (3, 121, 133), o modelo descrito pelas Eqs. 4.1 é baseado na premissa de que todo

oscilador possui o mesmo padrão de conexões. Entretanto, é difícil imaginar que o pa-

drão de conexões em que todos os elementos de um sistema estão conectados entre si

seja observado em sistemas reais (43, 134). Além disso, em sistemas em que o número

de componentes seja suficientemente grande, tal padrão de conexões vai de encontro

com restrições físicas como minimização de energia e a observação rara de conexões

de longo alcance em sistemas macroscópicos (60).

Neste capítulo iremos mostrar como adaptar o modelo de Kuramoto em topologias

não triviais, bem como, apresentar tratamentos analíticos para estudar a emergência de

sincronização espontânea nestes sistemas.

4.1 Modelo de Kuramoto em Redes Complexas

Para formular o problema em topologias complexas, é necessário reformular (60) a

Eq. 3.4 para incluir a conectividade da rede:

dθi

dt
= ωi + ∑

j
λijaij sin(θj − θi), (4.1)

onde λij é a força do acoplamento entre dois osciladores e aij são os elementos da matriz

de adjacência. A partir da eq. 4.1 pode-se calcular o parâmetro de ordem macroscópico
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para diferentes topologias (60). O modelo original de Kuramoto é recuperado quando

temos aij = 1, ∀i 6= j.

O primeiro problema quando definimos o modelo de Kuramoto em redes comple-

xas trata-se de como definir a interação entre os osciladores de forma apropriada. No

modelo original, em um grafo completamente conectado, (Eq. 3.4), o termo de aco-

plamento no lado esquerdo da Eq. 4.1 é uma grandeza intensiva, uma vez que a de-

pendência com o número de osciladores se cancela graças à escolha λij = λ/N. Esta

definição é essencial para a análise do sistema no limite termodinâmico N→∞ na to-

pologia completamente conectada. Entretanto, escolhendo-se λij = λ/N como termo

de acoplamento nas equações do modelo de Kuramoto em redes complexas torna as

equações de movimento dependentes de N. Dessa forma, no limite termodinâmico, o

acoplamento entre os osciladores tende a zero exceto para os nós que possuem grau k

que seja da ordem de N. Note que a existência destes nós só é possível em redes com

distribuição de conexões que seguem uma lei de potência (135), i.e., P(k) ∼ k−γ com

γ > 2.

Outra maneira de definirmos o acoplamento entre os osciladores consiste em consi-

derar λij = λ/ki, onde ki é o grau do nó i, de forma que λij irá conter a heterogeneidade

da distribuição de conexões da rede. Apesar de tal definição ter conseguido explicar

como a heterogeneidade das conexões pode suprimir a sincronização em uma rede

de osciladores (136), a inclusão de termos proporcionais a ki no acoplamento leva a

acoplamentos assimétricos entre os osciladores, i.e., se ki 6= k j então λij 6= λji.

A escolha λij = λ/C(N ) pode, aparentemente, ser a escolha mais apropriada para

o acoplamento dos osciladores em uma dada rede N . A constante C(N ) pode, em

princípio, ser uma grandeza relacionada a qualquer medida topológica da rede N ,

como por exemplo o grau médio 〈k〉 ou o grau máximo kmax existente na rede. A

razão física desta escolha nada mais é do que realizar um ajuste na escala temporal

da dinâmica de acordo com os parâmetros da rede. Entretanto, exceto para o caso em

que λij = λ/kmax, outras escolhas para a constante C(N ) não evitam problemas no
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limite em que N → ∞. Portanto, dada duas redes A e B com kmax = kA e kmax = kB,

respectivamente, de modo a fazermos comparações significativas entre a sincronização

das duas redes, as equações de movimento (Eq. 4.1) devem corresponder as mesmas

escalas temporais, i.e., λij = λA/kA = λB/kB = λ. Com esta formulação em mente, a

Eq. 4.1 é reduzida para

dθi

dt
= ωi + λ

N

∑
j=1

aij sin(θj − θi) i = 1, ..., N, (4.2)

independentemente da topologia especificada da rede. Isto permite o estudo da di-

nâmica das Eqs. 4.2 em diferentes topologias, comparando os resultados de modo a

investigar apropriadamente a relação entre topologia e a sincronização dos dois siste-

mas.

4.2 Teoria de campo médio

Muitos trabalhos recentes (137–141) estudaram de forma teórica sincronização em

redes complexas constituídas de osciladores acoplados. Tais abordagens analíticas pre-

veem que para redes livre-escala com expoentes γ≤ 3 o acoplamento crítico λc torna-se

nulo conforme N→ ∞, contrariando a princípio simulações numéricas em redes BA,

aparentemente devido ao tamanho finito das redes (60). T. Ichinomiya (139) obteve a

primeira estimativa para o acoplamento crítico λc via campo médio para redes sem

correlação de grau. Neste trabalho o autor considera λij = λ na Eq. 4.1 e, para o es-

tudo analítico, toma o limite no contínuo. Para isso é definido ρ(k,ω; t,θ) como sendo

a densidade de osciladores com fase θ no tempo t, para uma dada frequência ω e grau

k, normalizada como
∫ 2π

0
ρ(k,ω; t,θ)dθ = 1. (4.3)

Assumindo que não há correlação de grau na rede, a probabilidade de que uma

aresta escolhida aleatoriamente esteja conectada a um nó de grau k, frequência ω, e
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fase θ no instante t será (139):

kP(k)g(ω)ρ(k,ω; t,θ)
〈k〉 , (4.4)

onde 〈k〉 é o grau médio da rede. Portando, ρ(k,ω; t,θ) irá obedecer a equação de

continuidade (139), isto é,

∂ρ(k,ω; t,θ)
∂t

= − ∂

∂θ

[
ρ(k,ω; t,θ)

(
ω +

λk
∫

dω′
∫

dk′
∫

dθ′g(ω′)P(k′)k′ρ(k′,ω′; t,θ′)sin(θ − θ′)
〈k〉

)]
. (4.5)

Para encontrar soluções via campo médio da Eq. 4.5 é necessário introduzir o parâme-

tro de ordem

reiψ =
1
〈k〉

∫
dω

∫
dk
∫

dθg(ω)P(k)kρ(k,ω; t,θ)eiθ. (4.6)

Este parâmetro de ordem é diferente do definido na Eq. 3.5, utilizado em trabalhos

considerando redes small-world (64, 142). O parâmetro de ordem definido na Eq. 4.6

corresponde a reiψ(t) = ∑i kieiθi / ∑i ki (141), onde ki é o grau do nó i. Entretanto, a

partir da Eq. 4.5, a escolha da Eq. 4.6 aparenta ser a mais natural como campo médio

para redes aleatórias (139).

Inserindo a Eq. 4.6 na Eq. 4.5 obtemos

∂ρ(k,ω; t,θ)
∂t

= − ∂

∂θ
{ρ(k,ω; t,θ) [ω + λkr sin(ψ− θ)]}. (4.7)

No regime independente do tempo

∂

∂θ
{ρ(k,ω; t,θ) [ω + λkr sin(ψ− θ)]} = 0, (4.8)

admitindo como soluções (139)

ρ(k,ω;θ) =





δ
[
θ − arcsin

(
ω

λkr
)]

if |ω|λkr ≤ 1
C(k,ω)

|ω−λkr sinθ| caso contrário,
(4.9)

onde C(k,ω) é o fator de normalização. É possível notar que ρ depende de λ e k, logo, o

produto λk corresponde ao acoplamento entre os osciladores na rede e o campo médio.
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Ademais, note que a densidade ρ presente na Eq. 4.9 é similar ao caso completamente

conectado (Eq. 3.13), com a diferença de possuir o termo k, devido à conectividade local

dos vértices. Tendo em mãos as soluções de ρ através da Eq. 4.9, é possível calcular o

parâmetro de ordem r através da Eq. 4.6. Para isso, basta dividir a integral entre a

contribuição dos osciladores síncronos (|ω| ≤ λkr) e a contribuição dos osciladores

assíncronos (|ω| > λkr),

∫
dω

∫
dk
∫

dθg(ω)kP(k)ρ(k,ω;θ)eiθ =
∫

dk
∫

dθ

(∫ λkr

−λkr
dω +

∫ λkr

−∞
dω +

∫ ∞

λkr
dω

)

× g(ω)kP(k)ρ(k,ω;θ)eiθ. (4.10)

A contribuição da integral para ω < −λkr e ω > λkr é 0, se considerarmos g(ω) =

g(−ω), pois

(∫ −λkr

−∞
dω +

∫ ∞

λkr
dω

)
g(ω)ρ(k,ω;θ)eiθ =

∫ ∞

λkr
g(ω)eiθ

× C(k,ω)

(
1

ω− λkr sinθ
+

1
ω + λkr sinθ

)
.

(4.11)

A integral do lado direito da Eq. 4.11 em θ é igual a 0. Portanto, Eq. 4.10 é equivalente

a

r =
1
〈k〉

∫
dk
∫ λkr

−λkr
dωg(ω)kP(k)

√
1−

( ω

λkr

)2
× exp

[
i arcsin

( ω

λkr

)]
. (4.12)

Se assumirmos arcsin(ω/λkr) esta entre [−π/2,π/2], obtemos

r
∫

dkkP(k) =
∫

dk
∫ λkr

−λkr
dωg(ω)kP(k)

√
1−

( ω

λkr

)2

=
∫

dk
∫ 1

−1
dω′kP(k)g(λkrω′)

√
1−ω′2 × λkr

= λr
∫

dkk2P(k)
∫ 1

−1
dω′g(λkrω′)

√
1−ω′2. (4.13)

Para r 6= 0, obtém-se

∫
dkkP(k) = λ

∫
dkk2P(k)

∫ 1

−1
dω′g(λkrω′)

√
1−ω′2, (4.14)
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λc λ
0

r

1

Figura 4.1 – Transição de fase de segunda-ordem observada tanto em topologias triviais quanto
complexas.

que por fim, tendendo r→ 0+, leva à condição para a sincronização da rede dada por

λc =
2

πg(0)
〈k〉
〈k2〉 . (4.15)

O resultado da Eq. 4.15 revela que o acoplamento crítico λc para a sincronização de

redes aleatórias é nada mais que o acoplamento crítico correspondente ao resultado

para um grafo completamente conectado, reescalado pela razão entre o primeiro e o

segundo momento 〈k〉/
〈
k2〉 da distribuição de grau P(k). Em outras palavras, este

resultado afirma que o acoplamento crítico depende fortemente da topologia do grafo.

Em particular, λc→ 0 se o segundo momento
〈
k2〉 divergir, o que é o caso para redes

livre-escala com γ ≤ 3. Curiosamente, a dependência apresentada na Eq. 4.15 possui

a mesma forma funcional de pontos críticos de outros processos dinâmicos em redes

complexas, como percolação e propagação de epidemias (86, 135, 143). Estes resulta-

dos implicam que as propriedades críticas de muitos processos dinâmicos em redes

complexas são essencialmente determinadas pela topologia do grafo, não importando

se a dinâmica é não-linear ou não.

4.3 Sincronização Explosiva em Redes Livre-Escala

Assim como no modelo de Kuramoto clássico, que considera um grafo totalmente

conectado, transições de fase em sincronização em topologias complexas são observa-
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Figura 4.2 – Diagramas de sincronização r(λ) para diferentes redes construídas de acordo com
o modelo descrito em (1).(a) α = 1 (ER), (b) α = 0.6, (c) α = 0.2 e (d) α = 0 (BA).
Figura adaptada de (2).

das como sendo contínuas e de segunda-ordem (135). Fig. 4.1 ilustra a curva típica da

dependência do parâmetro de ordem r como função do acoplamento λ. Entretanto,

recentemente, foi observado que de fato transições de fase descontínuas do parâmetro

r podem ser observadas em redes complexas (2). Transições de fase descontínuas já

foram observadas anteriormente no estudo de percolação explosiva em redes aleató-

rias (144) e em redes livre-escala (145–146).

Em (2), os autores consideraram o modelo de Kuramoto em redes complexas, dada

pela Eq. 4.1 onde λij = λ, porém com uma particularidade adicional: a frequência

natural de cada nó i é dada pelo próprio grau ki, de modo que a Eq. 4.1 se torna

dθi

dt
= ki + λ

N

∑
i=1

aij sin(θj − θi). (4.16)

Para ilustrar como se dá a dependência do parâmetro de ordem r com o acoplamento

λ nesta situação, em (2), os autores calcularam numericamente os diagramas r = r(λ)

incrementando e decrementando o acoplamento λ adiabaticamente. Mais especifica-

mente, o parâmetro r foi calculado para λ0,λ0 + δλ, ...,λ0 + nδλ, e da mesma forma

para um acoplamento inicial λ0 + nδλ decrescendo até λ0 por decrementos δλ. De

modo a analisar de forma sistemática o comportamento global dos osciladores em di-
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Figura 4.3 – (a) Diagramas de sincronização r(λ) para quatro redes livre-escala construídas a
partir do modelo configuracional. Todas as redes possuem distribuição de grau
P(k)∼ k−γ com γ = 2.4,2.7,3.0 e 3.3, com N = 1 · 103 nós. Os passos de incremento
foram escolhidos como sendo δλ = 0.02. (b) Diagramas de sincronização para o
caso sem correlação entre frequências naturais e grau dos nós (ωi 6= ki), mas esco-
lhendo g(ω) ∼ ω−γ. Figura adaptada de (2).

ferentes topologias, em (2) foram consideradas redes construídas a partir do modelo

de redes descrito em (1). Este modelo permite a construção de redes com o mesmo

grau médio 〈k〉, gerando redes do tipo ER ou BA de acordo com um único parâmetro

α ∈ [0,1]. Para α = 1 a rede gerada trata-se de uma rede ER com distribuição de grau

dada por uma distribuição de Poisson; já para α = 0 resulta em redes livre-escala com

P(k) ∼ k−3. Valores intermediários de α ∈ (0,1) ajustam a heterogeneidade da rede,

crescendo conforme α varia de α = 1 a α = 0. Fig. 4.2 mostra os resultados obtidos para

redes geradas através do modelo descrito em (1) para diferentes valores de α. Para a

rede ER (α = 1), o diagrama de sincronização apresenta transição de fase contínua de

segunda-ordem, como observado para outras escolhas de g(ω), com as curvas das di-

ferentes propagações do acoplamento λ sobrepostas. Porém, o resultado mais notável

é o observado para as redes BA (α = 0), que exibe uma transição de fase de primeira-

ordem. Para o caso de propagação crescente do acoplamento, o parâmetro de ordem

permanece r ' 0 até um certo valor λc assumindo valor r ' 1, quando aproximada-

mente toda a rede está sincronizada. Além do mais, a curva correspondente à propa-

gação decrescente do acoplamento também apresenta uma transição de fase abrupta,

indo do estado coerente para o estado incoerente. Vale ainda notar que as propagações

crescentes e decrescentes de λ possuem valores diferentes para o acoplamento crítico,

caracterizando a presença de histerese no sistema, ao contrário do observado nas redes

ER.
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A fim de investigar com mais detalhes tais efeitos, em (2) os autores calcularam

os diagramas de sincronização, considerando redes construídas a partir do modelo

configuracional (147) com distribuições de grau na forma P(k) ∼ k−γ, considerando

duas situações: caso em que g(ω) = P(k) e o caso em que a correlação entre estrutura

e dinâmica é quebrada, porém mantendo g(ω) ∼ ω−γ. Os gráficos apresentados na

Fig. 4.3(b) mostram que todas as transições passam a ser de segunda ordem quando

a correlação entre g(ω) e P(k) é quebrada, recuperando o comportando usual de sin-

cronização em redes complexas. Este resultado leva à conclusão de que transições de

primeira ordem surgem devido à correlação positiva entre a distribuição de frequên-

cias naturais e a distribuição de grau dos nós de redes do tipo livre-escala (2).

No Capítulo 5 mostramos análises complementares deste modelo, onde calculamos

o acoplamento crítico e verificamos a influência de atrasos temporais.
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5 Resultados e discussões

Embora sincronização explosiva tenha sido observada em redes livre-escala, ex-

pressões que descrevem o acoplamento crítico ainda não foram determinadas. De fato,

apenas para redes do tipo estrela (apenas um nó conectado com K vizinhos) sabe-se

precisamente o acoplamento crítico necessário para atingir o estado completamente

síncrono (2). Neste trabalho, estimamos o acoplamento crítico λc para a sincronização

de redes aleatórias considerando o caso em que as frequências naturais estão positiva-

mente correlacionadas com a distribuição de grau (g(ω) = P(k)). Nossos resultados,

obtidos via campo médio, apresentam boa concordância com simulações numéricas,

tanto para redes aleatórias ER quanto para redes livre-escala construídas a partir do

modelo BA e através do modelo configuracional (147). Ainda nesta seção, apresenta-

mos também os resultados relacionados à sincronização de osciladores com a presença

de atrasos (delays) temporais na interação entre as fases dos nós, considerando tam-

bém g(ω) = P(k). Mais precisamente, mostramos que, ao contrário da noção intuitiva,

é possível atingir o estado síncrono para menores valores do acoplamento λ quando

há a presença de delays nas conexões. Os resultados desses dois trabalhos foram publi-

cados no periódico Physical Review E (148–149).

5.1 Determinação do acoplamento crítico - g(ω) = P(k)

Novamente, considere N osciladores acoplados cujas equações de movimento de

suas fases sejam dadas pela Eq. 4.16. De forma semelhante a Ichinomiya (139), defini-

mos a densidade ρ = ρ(k;θ, t) como sendo a densidade de nós que possuem grau k e
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fase θ num dado instante t, normalizada de acordo com

∫ 2π

0
ρ(k;θ, t)dθ = 1. (5.1)

De forma semelhante à Eq. 4.4, a probabilidade de que uma aresta escolhida aleatoria-

mente esteja conectada a um nó de grau k e fase θ no instante t é dada por

kP(k)ρ(k;θ, t)
〈k〉 . (5.2)

Tomando o limite do contínuo na aproximação de campo médio usando Eq. 5.2, obte-

mos
dθ(t)

dt
= k + λk

∫
dk′
∫

dθ′
k′P(k′)
〈k〉 ρ(k′,θ′, t)sin(θ − θ′). (5.3)

O parâmetro de ordem é definido de forma similar à Eq. 4.6, isto é,

reiψ(t) =
1
〈k〉

∫
dk
∫

dθkP(k)ρ(k,θ; t)eiθ, (5.4)

onde ψ(t) é a fase de oscilação média dos nós. Considerando Eq. 5.4, é possível rees-

crever a Eq. 5.3 em termos do parâmetro de ordem, resultando em

dθ

dt
= k + λkr sin(ψ− θ). (5.5)

De forma a deixar as equações de movimento em função de parâmetros conhecidos

da rede, estabelecemos o referencial girante ψ(t) = Ωt, onde Ω é a frequência média de

oscilação da rede. No caso do presente modelo, i.e., g(ω) = P(k), a frequência média

é igual ao grau médio da rede, Ω = 〈k〉 (2). Com esta troca de variável, medem-se

as fases dos osciladores a partir de um referencial que gira com velocidade angular

Ω. Definindo a nova variável como sendo φ(t) ≡ θ(t)− ψ(t) e substituindo na Eq. 5.5

obtemos
dφ

dt
= (1− λr sinφ)k− 〈k〉 . (5.6)

Nós podemos redefinir a densidade de osciladores em termos da nova variável φ,
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i.e., ρ = ρ(k;φ, t). Esta densidade deve satisfazer então a seguinte equação

∂ρ(k;φ, t)
∂t

+
∂

∂φ
{vφρ(k;φ, t)} = 0, (5.7)

onde vφ é dada pela Eq. 5.6. Como estamos interessados na análise do estado estacio-

nário do sistema, devemos procurar soluções independentes do tempo para a Eq. 5.7,

que serão dadas de forma semelhante à Eq. 4.9:

ρ(k,φ) =





δ
(

φ− arcsin
[

1
λr

(
k−〈k〉

k

)])
se |k−〈k〉|k ≤ λr,

A(k)
|(k−〈k〉)−λkr sinφ| caso contrário.

(5.8)

A primeira solução da Eq. 5.8 é relativa ao estado síncrono, correspondendo aos osci-

ladores que estão acoplados com o campo médio. Em contrapartida, o segundo termo

é a densidade dos osciladores que não estão acoplados. Logo, para calcularmos as

integrais na Eq. 5.3, devemos reescrevê-las em termos da variável φ e separar a contri-

buição dos osciladores síncronos e assíncronos,

〈k〉 r =
∫ [∫

|k−〈k〉|
k ≤λr

dk +
∫
|k−〈k〉|

k >λr
dk
]

P(k)kρ(k,φ)eiφdφ. (5.9)

Escrevendo explicitamente a segunda integral na Eq. 5.9 e notando que ρ(k,φ) é π-

periódica em φ, obtemos

∫ 2π

0

∫ ∞

〈k〉/(1−λr)
P(k)k

√
(k− 〈k〉)2 − k2λ2r2

2π (k− 〈k〉 − kλr sinφ)
cosφdkdφ

+
∫ 2π

0

∫ 〈k〉/(1+λr)

kmin

P(k)k
√
(k− 〈k〉)2 − k2λ2r2

2π (〈k〉 − k + kλr sinφ)
cosφdkdφ = 0, (5.10)

onde kmin é o mínimo grau da rede. Portanto, a única contribuição não-nula é devido

aos osciladores acoplados com o campo médio:

〈k〉 r =
∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
exp

[
i arcsin

(
1

λr

(
k− 〈k〉

k

))]
kP(k)dk. (5.11)

Da parte imaginária da Eq. 5.11 obtemos

∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
kP(k)

1
λr

(
k− 〈k〉

k

)
dk = 0, (5.12)
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(a) (b)

Figura 5.1 – Distribuição das fases φ como função do grau k para o modelo de rede (a) ER e (b)
BA. Ambas as redes possuindo N = 3× 103 e grau médio 〈k〉 = 6.
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Figura 5.2 – Diagramas de sincronização para as redes do modelo ER com (a) 〈k〉 = 6 e (b)
〈k〉 = 8.

e da parte real,

〈k〉 r =
∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
kP(k)

√
1− 1

λ2r2

(
k− 〈k〉

k

)2

dk. (5.13)

Realizando a seguinte troca de variável x = (k− 〈k〉)/λr, Eq. 5.13 fica

〈k〉 r = λr
∫ 〈k〉/(1−λr)

−〈k〉/(1+λr)
P(λrx + 〈k〉)(λrx + 〈k〉)

√
1−

(
x

λrx + 〈k〉

)2

dx. (5.14)

Para r 6= 0 e tendendo r→ 0+, temos que

〈k〉 = λ
∫ 〈k〉

−〈k〉
P(〈k〉) 〈k〉

√
1−

(
x
〈k〉

)2

dx, (5.15)

o que nos leva à seguinte expressão para o acoplamento crítico

λc =
2

π 〈k〉P (〈k〉) . (5.16)

Portanto, o acoplamento crítico apresenta uma dependência inversa com o grau mé-

dio da rede 〈k〉 e P (〈k〉). Essa dependência é muito diferente da observada para outras

escolhas de g(ω). Por exemplo, se g(ω) é simétrica em torno de um máximo local ω0,

o acoplamento crítico será dado pela Eq. 4.15, ou seja, irá depender da razão 〈k〉/
〈
k2〉

e, como discutido anteriormente, para redes livre-escala com P(k) ∼ k−γ sendo γ ≤ 3,

conforme N → ∞, temos que 〈k〉/
〈
k2〉→ 0. Em contrapartida, para o caso em que
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Figura 5.3 – Diagramas de sincronização para as redes contruídas através do modelo BA com
(a) 〈k〉 = 6 e (b) 〈k〉 = 8.

g(ω) = P(k) este efeito não deve ser observado no limite de redes grandes, uma vez

que o acoplamento crítico depende apenas do grau médio 〈k〉 da rede. Note ainda que

no regime de um grafo completamente conectado e considerando g(ω) descorrelacio-

nada com a topologia, temos que na Eq. 5.16 〈k〉 → N − 1 e P(〈k〉)→ g(ω̄), onde ω̄ é a

frequência média. Dessa forma, através da Eq. 5.16 é possível recuperar o resultado

λ
(K)
c =

2
πg(ω̄)

1
N − 1

, (5.17)

consistindo no mesmo resultado para o acoplamento crítico no limite do grafo comple-

tamente conectado através de λc = [2/πg(ω̄)]
[
〈k〉/

〈
k2〉].

Afim de verificar a validade da Eq. 5.8 e 5.16 nós consideramos simulações numé-

ricas. Como calculado em (2), incrementamos o valor do acoplamento λ adiabatica-

mente e para cada valor λ0,λ0 + δλ0, ...,λ0 + δλ, evoluímos as equações de movimento

dadas pela Eq. 4.16, calculando a coerência r no estado estacionário, com incremen-

tos de δλ = 0.02. Fig. 5.1 mostra a dispersão das fases φ como função do grau k para

redes ER e BA, com N = 3 × 103 e 〈k〉 = 6. Na Fig. 5.1(a) podemos notar que para

λ = 2.0 o sistema começa a apresentar sincronização parcial dos nós, sugerindo que

o acoplamento crítico está entre λ = 0.3 e λ = 2.0. Note ainda que para λ = 10.0, os

resultados numéricos estão em boa concordância com a solução teórica. Na Fig. 5.1(b)
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Figura 5.4 – Diagramas de sincronização para os modelos configuracionais com distribuição
P(k)∼ k−γ:(a) γ = 2.4 (b) γ = 2.6 (c) γ = 2.8 e (d) γ = 3.0, com propagação crescente
do acoplamento λ com passos de δλ = 0.02. Todas as redes possuem N = 1× 103

e 〈k〉 = 8

podemos observar o mesmo comportamento para a rede BA, conforme o acoplamento

λ se torna maior, as fases se aproximam da solução teórica, especialmente para os nós

de grau elevado.

Uma vez que verificamos a validade da Eq. 5.8, estimamos numericamente o va-

lor do acoplamento crítico λc. Para isso, consideramos um conjunto de Nnet redes,

{N1, N2, ..., Nnet}, todas com o mesmo número de nós N e mesmo grau médio. Então,

estimamos o acoplamento crítico λc como uma média sobre este conjunto, calculada

através da Eq. 5.16. A Fig. 5.2 mostra o parâmetro de coerência r como função do

acoplamento λ para redes ER com N = 1× 103, 2× 103 e 3× 103 nós, considerando

〈k〉 = 6 e 〈k〉 = 8. Para cada valor de N calculamos λc como uma média sobre um

conjunto de redes possuindo mesmos valores de N e 〈k〉, obtendo 〈k〉 e N, tal que

λ
(N=1000)
c

∼= 0.65, λ
(N=2000)
c

∼= 0.65 e λ
(N=3000)
c

∼= 0.66 para as redes ER com 〈k〉 = 6.

Para as redes com 〈k〉 = 8, obtemos λc ∼= 0.57 para todos os valores de N. Como pode-

mos ver na Fig. 5.2, o acoplamento crítico λc não depende extensivamente do número
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de nós N da rede, uma vez que o acoplamento crítico na Eq. 5.16 depende apenas do

grau médio 〈k〉. Repetindo o mesmo procedimento anterior para estimar o acopla-

mento crítico para as redes BA, obtemos os valores λ
(N=1000)
c

∼= 1.51, λ
(N=2000)
c

∼= 1.51

and λ
(N=3000)
c

∼= 1.52, para as redes com 〈k〉 = 6, e λ
(N=1000)
c

∼= 1.54, λ
(N=2000)
c

∼= 1.44

and λ
(N=3000)
c

∼= 1.45, para as redes com 〈k〉 = 8. Todos os resultados apresentam uma

boa concordância com a simulação numérica, como podemos ver na Fig. 5.3. Além

disso, Fig. 5.4 mostra a sincronização explosiva para redes livre-escala com distribui-

ção na forma P(k) ∼ k−γ, construídas a partir do modelo configuracional (147) com

γ = 2.4,2.6,2.8, e 3.0 e 〈k〉 = 8. Note que o valor acoplamento crítico para o modelo

configuracional com γ = 3.0 é o mesmo observado para as redes BA de grau médio

〈k〉 = 8, resultado o qual concorda com a Eq. 5.16, uma vez que λc depende apenas de

〈k〉 e P(〈k〉).

5.2 Sincronização explosiva na presença de atrasos tem-
porais

Uma das mais naturais e bem motivadas extensões do modelo de Kuramoto trata-

se da análise de sincronização quando a interação entre as fases dos osciladores não

se dá de forma instantânea, mas sim através de atrasos temporais (delays). Em redes

biológicas, sinais elétricos são propagados ao longo de axônios com uma velocidade

finita. Dessa forma, atrasos temporais devido à transmissão são elementos naturais em

qualquer abordagem teórica que envolva a modelagem de sistemas onde há comuni-

cação e processamento da informação entre os agentes. Em geral, o comportamento

se torna muito mais rico do ponto de vista dinâmico, revelando ser muitas vezes sur-

preendente. É natural pensarmos que a presença de delay tende a quebrar a coerência

ou até mesmo tornar mais difícil a interação entre as unidades de uma população, mas

isso não é necessariamente verdade. Um importante exemplo tem sido a intensa pes-

quisa sobre sincronização de sistemas caóticos nos últimos anos (150). De fato, tem
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sido provado que o acoplamento via delay é um elemento chave para a predição e o

controle da evolução temporal de osciladores caóticos acoplados através da sincroni-

zação de suas dinâmicas (3). Em sistemas excitáveis, o comportamento é semelhante.

Diversos trabalhos têm mostrado que a presença de delay tende a favorecer a existência

de comportamento síncrono em redes de osciladores do tipo integra-e-dispara (151).

A generalização do modelo de Kuramoto para o caso em que há a presença de

delays entre as conexões se dá de forma natural. O conjunto de N equações que descre-

vem a evolução das fases dos osciladores é agora dada por:

dθi(t)
dt

= ωi +
λ

N

N

∑
i=1

sin
[
θj(t− τ)− θi(t)

]
, (5.18)

onde a fase do nó i no instante t dada por θi(t) irá interagir com a fase do nó j cal-

culada por uma defasagem τ, i.e., θj(t − τ). O modelo de Kuramoto em grafo com-

pletamente conectado foi extensamente estudado, tanto numericamente quanto teori-

camente, através de teorias de campo médio (152–154). Foi provada a existência de

regiões no espaço de fase (λ,τ) nas quais as soluções síncronas para a dinâmica são

estáveis, outras em que a sincronia do osciladores é proibida e ainda regiões em que

os estados coerentes e incoerentes coexistem. Todos esses regimes também foram com-

provados numericamente (153, 155).

Em redes complexas, entretanto, o modelo de Kuramoto com a inclusão de de-

lays temporais ainda não foi completamente investigado, tendo apenas alguns estudos

considerando apenas o regime de pequenas oscilações (156–157). Portanto, a fim de

aprimorar o modelo analisado na seção anterior e torná-lo mais próximo de sistemas

reais, propomos estudar o modelo de Kuramoto em redes complexas no regime em

que a distribuição de frequências esteja totalmente correlacionada com a distribuição

do grau, i.e., g(ω) = P(k). Para isso, a Eq. 4.16 se torna agora

dθi(t)
dt

= ki + λ
N

∑
i=1

aij sin
[
θj(t− τ)− θi(t)

]
. (5.19)

Como uma primeira abordagem, investigamos o comportamento da dinâmica em re-
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Figura 5.5 – Diagrama de sincronização r(λ) para redes livre-escala construídas de acordo com
o modelo BA com N = 1× 103 e grau médio 〈k〉 = 6.

des livre-escala construídas a partir do modelo BA, para analisarmos o efeito que delays

temporais possam vir a causar em sistemas que apresentam transições de primeira-

ordem. Fig. 5.5 mostra o diagrama de sincronização r(λ) calculado considerando uma

rede BA com parâmetro N = 1× 103 nós e grau médio 〈k〉 = 6. Utilizando a mesma

metodologia, incrementamos novamente o acoplamento λ por quantidades δλ = 0.02

(λ0,λ0 + δλ, ...,λ0 + nδλ) e calculamos o parâmetro de ordem r. Fig. 5.5 mostra que

a presença de delay permite que a rede apresente sincronização parcial para valores

menores do acoplamento, comparado ao caso em que τ = 0. Além disso, é interes-

sante observar que o sistema apresenta diferentes transições de fase para cada valor

de τ adotado. Por exemplo para τ = 1.0, a transição é de primeira-ordem, enquanto

para τ = 0.3, r cresce linearmente com λ e nenhuma transição de fase é verificada.

Curiosamente, alguns valores de τ (por exemplo τ = 0.1 e τ = 2.0) retomam o compor-

tamento normal de sincronização de uma rede composta por osciladores de Kuramoto

de frequências naturais aleatórias (60, 158).

Com o objetivo de investigar o efeito de τ nas redes BA, consideramos uma rede

não-direcionada do tipo estrela como uma aproximação, por possuir uma propriedade

em comum às redes livre-escala, que é a presença de nós altamente conectados, de-
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Figura 5.6 – Figura ilustrativa da aproximação para redes estrela utilizada.

nominados hubs. Uma rede estrela é um caso especial de uma árvore, i.e, consiste de

um nó central conectado com K outros nós, denominados de nós folha ou nós peri-

féricos. A Fig. 5.6 exemplifica a aproximação utilizada. Logo, para uma rede estrela

com N = K + 1 nós, os nós periféricos possuem grau ki = 1(i = 1, ...,K) e o nó cen-

tral possui grau kH = K. Usando esta aproximação estudamos a influências dos hubs

(nós com altas frequências) sobre os nós vizinhos, dos quais se espera que possuam

baixas frequências, uma vez que o coeficiente de aglomeração médio (average cluster

coefficient) tende à zero nas redes BA (135, 159). Assim como no trabalho de Gardeñes

et.al (2), consideramos a frequência natural de cada nó como sendo seu próprio grau.

Estabelecendo o referencial girante considerando a fase média de oscilação como sendo

ψ(t) = ψ(0) + Ωt, sendo Ω a frequência média de oscilação das redes, definimos as no-

vas variáveis como sendo φi(t) = θi(t)−Ωt para os nós periféricos e φH(t) = θH −Ωt

para o nó central. Estas definições nos permitem reescrever a Eq. 5.19 como o conjunto

de equações dado por:

φ̇H = (ωH −Ω) + λ
K

∑
j=1

sin
[
φj(t− τ)− φH(t)−Ωτ

]
, (5.20)

φ̇i = (ω−Ω) + λsin [φH(t− τ)− φi(t)−Ωτ] (i = 1, ...,K), (5.21)

onde usamos ψ(0) = 0 sem perda de generalidade. O parâmetro de ordem pode ser
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Figura 5.7 – Diagramas de sincronização r(λ) para redes estrelas sendo (a)K = 60 e (b)K = 80.

escrito então como sendo

reiψ(t) =
1
N

N

∑
i=1

eiθj(t) =
eiθH(t) + ∑K

j=1 eiθj(t−τ)

K + 1
. (5.22)

Multiplicando ambos os lados da Eq. 5.22 por e−iθH(t), tomando a parte imaginária e

escrevendo em termos das variáveis φH e φi, podemos reescrever a Eq. 5.20 como

φ̇H = (ωH −Ω)− λr(K + 1)sinφH(t). (5.23)

Impondo o regime estacionário φ̇H = 0 obtemos

sinφH(t) =
(ωH −Ω)

λr(t)(K + 1)
. (5.24)

O resultado obtido na Eq. 5.24 é o mesmo resultado verificado em (2) para a fase do nó

central. Podemos ainda reescrever a Eq. 5.21 no regime estacionário (φ̇i = 0) obtendo

sinφH(t− τ)cos [φi(t) + Ωτ]− cosφH(t− τ)sin [φi(t) + Ωτ] =
Ω−ω

λ
, (5.25)

e resolvendo para cos [φi(t) + Ωτ] temos que:

cos [φi(t) + Ωτ] =
(Ω−ω)sinφH(t− τ)

λ
±

√[
1− sin2 φH(t− τ)

]
[λ2 − (ω−Ω)2]

λ
.

(5.26)

Para o caso em que τ = 0 obtemos o mesmo resultado verificado em (2) para a fase dos

nós periféricos. A Eq. 5.26 é válida somente para λ≥ |ω−Ω|, o que leva a um acopla-

mento crítico λc = |ω−Ω| para a existência da solução síncrona, i.e., o estado comple-
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Figura 5.8 – Comparação da sincronização explosiva observada em redes estrela para os tama-
nhos K = 60,70,80 e 90 para τ = 2.4. O gráfico inscrito mostra as mesmas redes
para o caso em que τ = 0.

tamente síncrono da rede só pode ser atingido para λ ≥ λc. O valor de λc surge como

uma condição para a existência das soluções síncronas (Eq. 5.24 e 5.26 ). Abordagens

em que o acoplamento crítico é derivado através de critério de estabilidade podem ser

encontradas, por exemplo, em (160), onde os autores consideraram redes constituídas

por neurônios de Hindmarsh-Rose que interagem através de acoplamento difusivo

com delays constante. Abordagens similares podem ser encontradas em (161–163).

É também importante ressaltar que o valor do acoplamento crítico λc depende de

τ, uma vez que a frequência média Ω também depende (i.e, Ω = Ω(τ)). Quando τ = 0,

o resultado Ω = 2K/(K + 1) verificado em (2) é recuperado. Além disso, é possível

mostrar que a fase dos nós periféricos e fase do nó central obedecem a seguinte relação

δφ(τ) = φH(t− τ)− φi(t) = −
π

2
+ τΩ(τ). (5.27)

A equação acima mostra que a diferença δφ entre as fases dos nós depende direta-

mente do delay τ, o que significa que é possível ajustar τ de modo a obter diferentes

acoplamentos entre as fases dos nós folha e o nó central.

De modo a entendermos melhor como a presença de delays está relacionada com a

sincronização dos osciladores, na Fig. 5.7 apresentamos os diagramas de sincronização
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(a) (b)

Figura 5.9 – Frequência média Ω como função do delay τ para redes estrela com (a)K = 60 e
(b)K = 80.

para as redes estrelas. Comparando os resultados apresentados nas Figs. 5.7 e 5.8 (grá-

fico inscrito), podemos ver que de fato a presença de delays melhora a sincronização

das redes. Notavelmente, a Fig. 5.7 mostra que as redes estrela apresentam o mesmo

comportamento observado em redes livre-escala na presença de delay (veja Fig. 5.5).

Mais especificamente, dependendo do valor de τ, as redes estrelas sofrem diferentes

transições de fase. É interessante notar também que, como em Yeung et.al. (153), uma

bifurcação subcrítica de Hopf do estado incoerente é observada para τ = 1. Além disso,

uma bifurcação supercrítica de Hopf para τ = 2 é verificada na Fig. 5.5, para as redes

BA.

Analisamos a dependência da frequência média Ω com o delay τ, de modo a en-

tender como o acoplamento crítico λc das redes estrela está variando com τ. A Fig. 5.9

mostra a frequência média Ω como função de τ. É interessante notar que a escolha

particular para a distribuição de frequências g(ω) = P(k) gera uma dependência de

Ω(τ) diferente da observada em trabalhos anteriores considerando o modelo de Kura-

moto em um grafo completamente conectado (154), onde os autores verificaram que a

frequência Ω depende inversamente do delay τ. Esta figura mostra ainda uma depen-

dência oscilatória entre Ω e τ, fato que explica o comportamento diferente nas curvas

de sincronização exibidas pelas redes livre-escala e estrela, diferentemente do caso em

que não há a presença de delays (veja Fig. 5.5 e 5.7). Nestas figuras, podemos observar

que o valor de λ necessário para atingir o estado síncrono possui uma dependência
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Figura 5.10 – Diagramas de sincronização r(λ) para (a) K = 60 e (b) K = 80.

intrínseca com τ. Por exemplo, na Fig. 5.5 λc(τ = 1.0) < λc(τ = 0.3) < λc(τ = 1.5),

enquanto na Fig. 5.7, λc(τ = 1.0) < λc(τ = 0.3) < λc(τ = 2.0).

Dada tal dependência oscilatória entre Ω e τ, é possível então determinar o valor

de τ que torna as redes estrelas mais suscetíveis a emergência de sincronização. Mais

especificamente, é possível encontrar o valor de τ que eleva o grau de sincronização

das redes, mantendo o estado estável no limite termodinâmico N → ∞. Da mesma

forma, determinamos o valor de τ que produz o maior valor para o acoplamento crí-

tico λc, a partir da expressao λc = |ω −Ω|. Portanto enquanto baixas diferenças entre

as frequências levam a baixos valores de λc, elevando o nível de sincronização da rede,

diferenças altas entre as frequências levam a maiores valores de λc, perturbando a sin-

cronização da rede. Com o objetivo de exemplificar estes casos extremos, Fig. 5.10 mos-

tra o diagrama de sincronização para valores de τ escolhidos de acordo com Fig. 5.9.

Para τ = 2.4, o sistema apresenta o menor valor possível para a frequência Ω, de modo

que a rede sofre uma transição de fase de primeira-ordem para o estado síncrono. Não

obstante, para τ = 0.2, não há transição de fase e o parâmetro r cresce até que o estado

síncrono seja atingido.

Note que se o valor do delay τ é escolhido de forma que um alto valor para λc seja

observado, uma transição de primeira-ordem é observada. Além disso, diferentemente

do caso em que τ = 0 (2), a dependência do acoplamento crítico λc com o número de

nós K é perdida. Mais especficamente, em (2) os autores verificaram que a estabilidade

do estado assíncrono (r ≈ 0) cresce conforme K→ ∞, enquanto aqui observamos que
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Figura 5.11 – Curvas teóricas e numéricas da frequência Ω como função de τ utilizando λ = 1
para os casos (a) K = 60 e (b) K = 80.

a transição para o estado síncrono não depende extensivamente com K.

Analisamos a dependência da frequência média Ω = Ω(τ), supondo o regime em

que todos os nós em uma rede estrela com N = K + 1 nós estejam evoluindo suas fases

com a mesma frequência Ω, i.e., θH(t) = Ωt para o nó central e θi(t) = Ωt(i = 1,2, ...,K)

para os nós periféricos. Substituindo estas soluções na Eq. 5.20 e 5.21 e escrevendo um

sistema de K + 1 equações, temos que:

Ω = K + λ
K

∑
j=1

sin(−Ωτ) (nó central)

Ω = 1− λsin(Ωτ) (nó 1)

Ω = 1− λsin(Ωτ) (nó 2) (5.28)

...

Ω = 1− λsin(Ωτ) (nó K).

A frequência média Ω das redes estrelas deve satisfazer todas as Eqs. 5.29. Somando

todas as equações no sistema obtemos:

Ω =
2K

K + 1
[1− λsin(Ωτ)] . (5.29)

De acordo com (164), o estado síncrono (θH(t) = Ωt,θi(t) = Ωt) é linearmente estável

se, e somente se,

cos(Ωτ) > 0, (5.30)
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Figura 5.12 – Diagramas de sincronização para a rede estrela com K = 80 nós periféricos e a
estimativa teórica para o acoplamento crítico λc para diferentes valores de τ.

o que significa que o produto Ωτ deve estar no intervalo

2nπ − π

2
< Ωτ < 2nπ +

π

2
, n = 0,1,2, ... (5.31)

Considerando Ωτ → Ωτ − nπ na Eq. 5.29, na Fig. 5.11 mostramos as soluções da

Eq. 5.29 para diferentes valores de n. Observe que estas soluções correspondem à

frequência média mostrada na Fig. 5.9. Como podemos notar na figura, há uma ex-

celente concordância entre os resultados teóricos e simulados. Ademais, uma vez que

sabemos exatamente como a frequencia média Ω depende de τ, é possível então de-

terminar o acoplamento crítico para as redes estrela através da expressão λc = |ω−Ω|
reescrevendo a Eq. 5.29, utilizando a Eq. 5.31, apenas em termos de λc e τ. Fig. 5.12

mostra os resultados obtidos para o acoplamento crítico λc para diferentes valores de τ

para a rede estrela com K = 80 nós, mostrando uma ótima concordância com os valores

teóricos de λc e os dados númericos.

Os resultados apresentados para as redes estrelas nos dão pistas para a dinâmica

local em redes livre-escala. Mais especificamente, no regime em que não há a presença

de delays temporais, a interação entre dois nós i e j de mesmo grau conectados a um



90

hub comum no estado síncrono (θi(t) = θj(t) = Ωt) é sin(θj − θi) = 0, formando desta

forma uma rede estrela, localmente. Similarmente, na presença de delay, as interações

entre dois nós idênticos i e j no estado síncrono será sin
(
θj(t− τ)− θi(t)

)
= sin (−Ωτ),

o que significa que dois nós idênticos irão interagir somente através de uma constante.

Portanto, em uma rede livre-escala, considerando os nós conectados a hubs, é esperado

que a frequência média Ω siga a mesma dependência de τ como as redes estrelas na

Fig. 5.11, o que razoável de se esperar, uma vez que os efeitos de τ sobre os diagra-

mas de sincronização para as redes livre-escala e estrela são similares, comparando as

Fig. 5.5 e 5.7.
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6 Conclusão

O fenômeno de sincronização é intrínseco em diferentes sistemas complexos dinâ-

micos. Em muitos sistemas biológicos, sincronização é essencial para o seu funciona-

mento e, de acordo com a variedade de aplicações apresentadas neste trabalho, é uma

abstração para muitos outros processos em diferentes contextos. Dessa forma, como o

objetivo final no estudo da dinâmica de sistemas complexos é a formulação de mode-

los que venham a explicar a emergência de comportamento coletivo nestes sistemas,

não só aspectos intrínsecos da dinâmica devem ser levados em conta, mas sim aspec-

tos topológicos que descrevem o padrão de interações entre os elementos no sistema.

Neste último quesito, a teoria de redes complexas forneceu novas ferramentas para

descrever a topologia de sistemas complexos, trazendo novas perspectivas para o es-

tudo de sistemas dinâmicos. De fato, como argumentado nesta dissertação, o estudo

de processos de sincronização sofreu grandes avanços graças à teoria de redes, mas

ao mesmo tempo contribuiu para o melhor entendimento de propriedades emergentes

envolvidos na formação de sistemas descritos por redes complexas.

Este cenário fez com que muitos trabalhos na literatura tivessem como foco o es-

tudo da influência da topologia de redes complexas no comportamento de processos

dinâmicos ocorrendo nestas estruturas ou, em outras palavras, como a dinâmica do sis-

tema é afetada pelo padrão de conexões. Em particular, mostramos nesta dissertação

que a dinâmica do modelo de Kuramoto é diretamente afetada pela heterogeneidade

das conexões da rede, quando comparado ao caso do grafo completamente conectado.

Mais especificamente, o acoplamento crítico λc para a emergência de sincronização no

sistema é reescalado pelo fator 〈k〉/
〈
k2〉, sendo 〈kn〉 o n-ésimo momento da distribui-

ção do número de conexões P(k) da rede. Este resultado traz novas implicações para
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sincronização do sistema, como por exemplo, para redes livre escala com expoentes

γ≤ 3, λc→ 0 conforme N→∞; uma vez que o segundo momento
〈
k2〉 da distribuição

de conexões diverge (60).

Entretanto, apesar destes e outros resultados obtidos, a relação entre estrutura

e dinâmica na sincronização de redes complexas ainda não é completamente enten-

dida (60). Uma prova disso é o fenômeno recentemente observado na literatura por

Gardeñez et. al. (2) e estudado nesta dissertação. Neste modelo, é assumido que a

frequência natural de cada vértice é igual ao seu grau, impondo dessa forma uma cor-

relação microscópica entre a estrutura local dos vértices e sua dinâmica intrínseca. Esta

modelagem levou à primeira observação de transições de fase descontínuas em redes

livre-escalas, fenômeno o qual foi mostrado ser devido exclusivamente à correlação

entre a estrutura da rede e a dinâmica local de cada vértice (2).

Apesar de o fenômeno observado em (2) ter motivado outros trabalhos sobre o

assunto (165–167), o modelo possuía resultados analíticos apenas para redes do tipo

estrela, carecendo de resultados para redes com estrutura não trivial. Neste trabalho

obtemos a primeira expressão analítica para o acoplamento crítico no modelo de Gar-

deñez et. al., resultado inédito na literatura até então. Mostramos ainda que, diferen-

temente do caso em que a distribuição de frequências g(ω) é unimodal e par, em que

o acoplamento crítico λc tende a desaparecer para redes livre-escala conforme N→∞,

considerando o caso ωi = ki o acoplamento crítico não sofre variações significantes.

Mais precisamente, a expressão obtida para o acoplamento crítico em que g(ω) = P(k)

não depende da razão 〈k〉/
〈
k2〉, mas sim, apenas do grau médio 〈k〉 e P(〈k〉). A prin-

cípio, a partir deste resultado redes com mesmo grau médio 〈k〉 e distribuição de grau

P(k) devem apresentar o mesmo acoplamento crítico, fato que é observado compa-

rando as figuras 5.3 e 5.4. Mais especificamente, a rede construída a partir do modelo

configuracional com distribuição de conexões dada por P(k) ∼ k−γ, com γ = 3, possui

o mesmo valor para o acoplamento critico (Fig. 5.4(c)) comparado com o obtido para

redes geradas através do modelo BA (Fig. 5.3(b)), resultado o qual está de acordo com
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a expressão encontrada para λc, uma vez que ambas as redes possuem 〈k〉 = 8. Além

disso, não foi verificado para a propagação crescente do acoplamento λ uma depen-

dência extensiva do acoplamento crítico λc com o número de nós das redes N. Tal

dependência de λc com N foi, entretanto, observada em (2) para a sincronização de

redes estrelas.

Para diversas aplicações de sincronização em sistemas reais, o acoplamento entre

as unidades interagentes ocorre através de atrasos temporais, devido à velocidade fi-

nita da propagação da informação através das conexões. Portanto, além dos resultados

relativos à obtenção do acoplamento crítico, generalizamos o modelo apresentando

em (2) de modo a incluir atrasos temporais nas conexões entre os vértices da rede.

Analisando redes livre-escala, constatamos um comportamento dinâmico totalmente

distinto do observado na ausência de atrasos, observando tanto transições de fase con-

tínuas quanto descontínuas dependendo dos diferentes valores de atrasos τ adotados.

Verificamos ainda que a inclusão de atrasos no modelo de Kuramoto em redes com-

plexas para g(ω) = P(k) permite elevar o nível de sincronização das redes, quando

comparado ao caso em que não há a presença de atrasos. Isto é, uma dada rede pode

apresentar um valor para o parâmetro de ordem r maior na presença de atrasos tem-

porais comparada com a sincronização da mesma rede na ausência de atrasos para um

mesmo valor de acoplamento λ, como podemos observar na Fig. 5.5. Curiosamente,

até mesmo para pequenos valores de τ, é possível observar uma redução drástica do

acoplamento crítico λc nas redes livres-escala construídas através do modelo BA. Para

investigar este comportamento, utilizamos a aproximação para redes estrelas, obtendo

para o acoplamento crítico a expressão λc = |ω−Ω|, fato que explica o comportamento

apresentado pelas redes estrelas devido à dependência peculiar da frequência média

Ω com τ (Fig. 5.11).

Sumarizando, os resultados apresentados nesta dissertação contribuem para uma

melhor compreensão do fenômeno de sincronização explosiva recentemente introdu-

zido na literatura por Gardeñez et.al. (2), fornecendo a primeira expressão teórica para
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o acoplamento crítico λc necessário para a emergência de tal fenômeno. Além disso,

realizamos a extensão do modelo para a inclusão de atrasos temporais, mostrando que

ao contrário da noção intuitiva, o nível de sincronização do sistema pode ser elevado

graças à interação não instantânea entre os osciladores. O próximo passo no estudo

do fenômeno de sincronização explosiva é o cálculo do acoplamento crítico para a

sincronização de redes complexas na presença de atrasos utilizando teorias de campo

médio, considerando topologias não triviais, como por exemplo redes livre-escala, tra-

balho o qual já está em fase de desenvolvimento. Além disso, outra possível extensão

do modelo, é o estudo da sincronização de redes de osciladores que apresentam valo-

res não-nulos de assortatividade, o que não é o caso de redes construídas através do

modelo ER e BA.

Os resultados apresentados na Seção 5.1 resultaram em um artigo publicado no

periódico Physical Review E com o título “Determination of the critical coupling of explosive

synchronization transitions in scale-free networks by mean-field approximations” (149) e o

resultados relativos à Seção 5.2 resultaram no artigo “Explosive synchronization enhanced

by time-delayed coupling” (148), também publicado no periódico Physical Review E.

6.1 Outros trabalhos

Além dos trabalhos ligados à sincronização de redes complexas apresentados nesta

dissertação, realizamos também estudos dedicados a redes complexas construídas atra-

vés de dados mercado financeiro. Investigamos primeiramente a emergência de com-

portamento coletivo na evolução de preços de ativos financeiros, culminando em ar-

tigo publicado no periódico Europhysics Letters (168) e em seguida, estudamos a evolu-

ção temporal das correlações entre preços de ações utilizando o formalismo de redes

complexas, onde verificamos que durante crises financeiras tais redes se tornam me-

nos robustas perante remoção aleatória de seus nós. Este último estudo resultou em

um artigo publicado no periódico Chaos: An interdisciplinary Journal of Nonlinear Sci-
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ence (169).
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APÊNDICE A -- Medidas Topológicas de Redes
Complexas

A.1 Medidas de Redes Complexas

Formalmente, uma rede complexa é composta por vértices e arestas. Em termos

computacionais, ela pode ser armazenada através de uma lista de conexões ou ma-

trizes de adjacência. No caso da lista, apenas os pares de vértices (i, j) que possuem

ligações são armazenados. Já no caso da matriz de adjacência A, se dois vértices i e

j estão ligados, a entrada aij na matriz será igual a 1 e igual a 0, caso contrário. A

Figura A.1 mostra um exemplo de mapeamento de uma rede não-dirigida e de uma

dirigida em matrizes de adjacência. Quando as conexões na rede possuem peso, a lista

tem um terceiro elemento relacionado à intensidade das ligações, (i, j,wij). Além disso,

ao invés da matriz de adjacência é utilizada uma matriz de pesos W, que armazena

os pesos das ligações entre os vértices, dados pelas entradas wij na matriz. Neste tra-

balho utilizamos medidas topológicas em termos do armazenamento usando matrizes

de adjacência.

Uma medida básica para caracterização da estrutura de redes é dada pela média

do número de conexões entre os vértices, denominada conectividade média 〈k〉. A

conectividade de um dado vértice i para uma rede não-dirigida é dada por:

ki =
N

∑
j=1

Aij. (A.1)
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0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0







=A

(a) (b)

Figura A.1 – As redes complexas podem ser representadas por matrizes de adjacência. Em (a)
temos uma rede não-dirigida e em (b) uma rede dirigida. No caso (a), os elementos
aij da matriz são iguais a 1 se há uma ligação entre os vértices i e j e iguais a zero,
caso contrário. Já no caso (b), os elementos da matriz aij são iguais a 1 se existe
uma conexão dirigida do vértice i para o vértice j.

E a conectividade média:

〈k〉 = 1
N

N

∑
j=1

ki. (A.2)

Se as conexões na rede possuem intensidade, é utilizada a força do vértice, si, ao invés

da conectividade, que é calculada por:

si =
N

∑
j=1

wij. (A.3)

A respectiva medida global é a força média da rede,

〈s〉 = 1
N

N

∑
i=1

si. (A.4)

Estas medidas, apesar de simples, podem ser usadas na identificação de hubs (vértices

altamente conectados) e para quantificar a densidade de conexões. A Figura A.2 nos

mostra um exemplo do uso dessas medidas para identificar um hub.

Um grande número de redes reais são correlacionadas no sentido que a probabi-

lidade de um vértice com grau k esteja conectado com um outro vértice com grau k′

dependa de k (135). Nesse caso, pode-se utilizar o conceito de probabilidade condicio-

nal P(k′|k), sendo definida como a probabilidade que uma aresta de um nó com grau

k se conecte com um nó de grau k′. Desse modo, a probabilidade condicional é dada

por:

P(k′|k) = 〈k〉P(k|k
′)

kP(k)
(A.5)



113

(a) (b)

1

2

3

5

4

6

7

8
9

10 10
9

8

6

7

43

1

2 5

Figura A.2 – Exemplo de duas redes formadas por 10 vértices e 15 arestas. Enquanto que na
rede sem peso (a), o vértice 1 é um hub porque concentrar grande parte das co-
nexões (k1 = 8), na rede (b), o vértice 6 é um hub por possuir ligações com maior
intensidade (a intensidade da ligação é representada pela largura da aresta).

Observe que ∑k′ P(k′|k) = 1. O grau médio dos vizinhos é dado por

knn(k) = ∑
k′

k′P(k′|k). (A.6)

Caso não ocorra correlação, knn(k) é independente de k (170). Quando knn(k) é uma

função crescente em k, vértices com alto grau tendem a se conectarem entre si, estas re-

des são classificadas como assortativas, caso knn(k) for decrescente em k, vértices com

alto grau tendem a se conectarem com vértices que possuam baixo grau, disassortati-

vas. Outra maneira de determinar a correlação de grau é considerando o coeficiente de

correlação de Pearson nos extremos de uma aresta (170):

r =
(1/M)∑j>i kik jaij − [(1/M)∑j>i(1/2)(ki + k j)aij]

2

(1/M)∑j>i(k2
i + k2

j )aij − [(1/M)∑j>i(1/2)(ki + k j)aij]2
, (A.7)

onde M é o número total de arestas. Caso r > 0 a rede é assortativa, caso r < 0, a rede

é disassortativa e para r = 0 não há correlação entre o grau dos vértices.

Outra medida básica para a caracterização de uma rede é o chamado coeficiente de

aglomeração (clustering coefficient), que mede a razão entre o número de arestas entre os

vizinhos de um dado vértice i, denotado por ei, e o número máximo possível de arestas

entre seus vizinhos, que é dado por ki(ki − 1)/2. Em termos da matriz de adjacência,
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i i i

(a) (b) (c)

Figura A.3 – Ilustração esquemática de três situações onde o coeficiente de aglomeração tem
diferentes valores. Em (a) é apresentado um exemplo de clique, onde todos os
vértices estão conectados entre si. Neste caso, cci = 1. Na figura (b), cci = 3/10. Já
em (c) cci = 0, pois seus vizinhos não possuem conexões entre si.

o coeficiente de aglomeração é calculado por (43):

cci =
2ei

ki(ki − 1)
=

∑N
j=1 ∑N

m=1 aijajmami

ki(ki − 1)
. (A.8)

A Figura A.3 mostra um exemplo do cálculo do coeficiente de aglomeração de uma

rede.

De maneira similar, uma possível definição do coeficiente de aglomeração para

uma rede com peso é a seguinte,

cciw =
1

si(ki − 1) ∑
j>m

wij + wim

2
aijaimajm. (A.9)

Onnela et al. propuseram uma versão (171) para o coeficiente de aglomeração para

redes com peso baseado no conceito de intensidade de subgrafos, definidos como a

média geométrica dos pesos de um subgrafo, resultando em:

ccw
i =

1
ki(ki − 1) ∑

j,k

(
ŵijŵikŵjk

)1/3 . (A.10)

Na eq. A.10 os pesos dos links são normalizados pelo máximo peso da rede, ŵij =

wij/max(w) e a contribuição de cada triângulo de nós depende de todos os pesos da

rede. Logo, triângulos em que o peso é igual a max(w) contribuem em uma unidade

para a soma, enquanto triângulos tendo um link com um peso desprezível irá ter uma

contribuição desprezível para o coeficiente de aglomeração.
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Para caracterizar a estrutura de redes iremos também calcular o chamado o com-

primento médio dos menores caminhos (shortest path length) entre dois vértices, que é

dado por:

` =
1

N(N − 1) ∑
i 6=j

dij, (A.11)

onde dij é o comprimento do menor caminho (43) que liga os vértices i e j, que nada

mais é do que o menor número de arestas que separa os dois vértices. Um problema na

definição de ` é que se há vértices desconectados seu valor diverge. Uma possibilidade

para evitar tal problema foi proposta por Latora e Machiori (172), que introduziram

uma medida chamada eficiência global, cujo cálculo é realizado da seguinte forma,

E =
1

N(N − 1) ∑
i 6=j

1
dij

. (A.12)

Essa medida é um indicador da capacidade de tráfego de uma rede. O recíproco da

eficiência global é a média harmônica do menor caminho médio,

h =
1
E

, (A.13)

que evita o problema da divergência que ocorre com a Eq. A.11. Portanto, a média

harmônica do menor caminho médio é uma medida mais apropriada para redes que

possuam componentes desconectados.

Nas redes, quanto maior o número de caminhos em que um vértice ou aresta par-

ticipa, maior é a importância de tal vértice ou aresta para a rede. Deste modo, assu-

mindo que as interações seguem os menores caminhos entre dois vértices, é possível

quantificar a importância de um vértice ou aresta em termos do grau de intermediação

(betweenness centrality) (173) definida como:

Bµ = ∑
ij

σ(i,u, j)
σ(i, j)

, (A.14)

onde σ(i,u, j) é o número de menores caminhos entre os vértices entre i e j que passam

através do vértices ou aresta u, σ(i, j), é o número total de menores caminhos entre i e

j, e a soma é feita sobre todos os pares i e j.
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O espectro de uma rede corresponde ao conjunto de autovalores λi(i = 1,2, ..., N) da

sua matriz de adjacência A. A densidade espectral de uma rede e definida como (159):

ρ(λ) =
1
N ∑

i
δ(λ− λi), (A.15)

onde δ(x) é a função delta de Dirac e ρ aproxima-se para uma função contínua con-

forme N → ∞. Os autovalores e os autovetores associados de uma rede são rela-

cionados ao diâmetro, o número de ciclos e propriedades de conectividade de uma

rede (159).

Há muitas outras medidas topológicas e dinâmicas para caracterização de redes

complexas sumarizadas em livros e artigos de revisão (veja, por exemplo, (59, 135,

159)).
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An explosive synchronization can be observed in scale-free networks when Kuramoto oscillators have natural
frequencies equal to their number of connections. The present paper reports on mean-field approximations to
determine the critical coupling of such explosive synchronization. It has been verified that the equation obtained
for the critical coupling has an inverse dependence on the network average degree. This expression differs from
those whose frequency distributions are unimodal and even. In this case, the critical coupling depends on the
ratio between the first and second statistical moments of the degree distribution. Numerical simulations were also
conducted to verify our analytical results.
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I. INTRODUCTION

The synchronization of coupled oscillators has been in-
tensively investigated because of its ubiquity in the real
world [1,2]. When a collection of oscillators is coupled as a
network, a synchronous state emerges [2,3]. Such an onset of
coherent collective behavior has been verified between neurons
in the central nervous system, communication networks, power
grids, social interactions, animal behavior, ecosystems, and
circadian rhythm [2].

The level of synchronization of a system is the consequence
of a combination of the type of oscillators, the connectivity
organization, the time-delay, and the interaction function [1,2].
Particularly, the network topology has a strong influence on
the value of the critical coupling [4–8] and on the stability
of the fully synchronized state [2,9–11]. For instance, Watts
and Strogatz [12] verified that the decrease in the average
shortest path length in small-world networks allows a more
efficient coupling, enhancing the synchronization level. In
addition, Nishikawa et al. [11] suggested that networks with
a homogeneous degree distribution are more synchronizable
than heterogeneous ones.

The network structure is important not only to enhance the
level of synchronization, but also to permit the occurrence
of phase transitions. Many works have verified second-order
phase transitions in networks of Kuramoto oscillators [2].
Recently, Gardeñes et al. [13] showed that a first-order
nonequilibrium synchronization transition can be observed
in scale-free networks. They suggested that this event is a
consequence of a positive correlation between the hetero-
geneity of the connections and the natural frequencies of
the oscillators [13]. First-order phase transitions were also
obtained experimentally and numerically by considering a
network of Rösller units [14]. Indeed, such phenomenon has

*francisco@icmc.usp.br

been attracting the interest of many researchers of complex
networks (e.g., Refs. [14–16]).

Although the explosive synchronization has been observed
in scale-free networks, the analytical expression that describes
the critical coupling has not been determined yet. The present
paper addresses this problem by considering mean-field
approximations.

II. EXPLOSIVE SYNCHRONIZATION

The Kuramoto model considers a set of N oscillators
coupled by the sine of their phase differences and phase
oscillators at arbitrary frequencies [17]. Each oscillator is
characterized by its phase θi(t), i = 1, . . . ,N . In complex
networks, each oscillator i obeys an equation of motion defined
as

dθi

dt
= ωi + λ

N∑
i=1

Aij sin(θj − θi), i = 1, . . . ,N, (1)

where λ is the coupling strength, ωi is the natural frequency of
oscillator i, and Aij are the elements of the adjacency matrix A,
so that Aij = 1 when nodes i and j are connected and Aij = 0
otherwise. The general Kuramoto model considers a random
distribution of the natural frequencies and phases according
to a specific distribution g(ω) [1,2]. In most of the cases, the
frequency distributions are unimodal and symmetric around a
mean value ω0 [2].

Here, we considered a modified version of the Kuramoto
model as proposed by Gardeñes et al. [13]. More specifically,
the natural frequency ωi of node i was assigned to be
equal to its node degree ki , i.e., ωi = ki . Therefore, we have
g(ω) = P (k), in which P (k) is the degree distribution. This
choice for the frequency distribution leads to the explosive
synchronization in scale-free networks [13]. When the positive
correlation between the network structure and dynamics is
broken, a first-order transition is no longer observed, whereas
a second-order transition occurs [13].

056108-11539-3755/2012/86(5)/056108(5) ©2012 American Physical Society
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III. MEAN FIELD APPROACH

In order to analyze the interplay between structure and
dynamics in the Gardeñes et al. model, we considered the
mean-field approach proposed by Ichinomiya [18]. First, we
characterized the network according to its degree distribution
P (k) and introduced the density of the nodes with phase θ

at time t for a given degree k, denoted by ρ(k; θ,t), which is
normalized according to∫ 2π

0
ρ(k; θ,t)dθ = 1. (2)

The continuum limit of Eq. (1) is taken by considering
the absence of degree correlation between the nodes in the
network. Observe that this is a typical assumption in mean-field
approximation [1]. In this regime, the probability that a random
edge is attached to a node with degree k and phase θ at time t

is given as

kP (k)ρ(k; θ,t)

〈k〉 , (3)

where 〈k〉 is the network average degree. Replacing ωi = ki

in Eq. (1) and taking the continuum limit in the mean-field
approach using Eq. (3), we obtained

dθ (t)

dt
= k + λk

∫
dk′

∫
dθ ′ k

′P (k′)
〈k〉 ρ(k′; θ ′,t) sin(θ ′ − θ ).

(4)

The order parameter, which quantifies the synchronization
level of the network, is defined as [18,19]

reiψ(t) = 1

〈k〉
∫

dk

∫
dθkP (k)ρ(k; θ,t)eiθ , (5)

where 0 � r � 1 and ψ(t) is the average phase of the
oscillators.

Multiplying Eq. (5) by e−iθ ′
, taking the imaginary part and

including it in Eq. (4), we obtained

dθ

dt
= k + λkr sin(ψ − θ ), (6)

which is Eq. (4) written in terms of the order parameter.
In order to define the equations of motion in function

of known parameters of the network, we set a reference
rotating frame ψ(t) = �t , where � is the average frequency
of the network. In the present model, i.e., g(ω) = P (k), the
average frequency is equal to the network average degree
(� = 〈k〉) [13]. Defining a new variable as φ(t) ≡ θ (t) − ψ(t)
and replacing it in Eq. (6), we obtained

dφ

dt
= (1 − λr sin φ)k − 〈k〉. (7)

The density of oscillators ρ can be redefined in terms of the
new variable φ, i.e., ρ = ρ(k; φ,t). This density of oscillators
must satisfy the continuity equation [18]

∂ρ(k; φ,t)

∂t
+ ∂

∂φ
[vφρ(k; φ,t)] = 0, (8)

where vφ = dφ

dt
. Since we were interested in the analysis of the

steady state of the system, we obtained the time-independent

solutions of Eq. (8), i.e.,

ρ(k; φ) =
{

δ
(
φ − arcsin

[
1
λr

(
k−〈k〉

k

)])
if |k−〈k〉|

k
� λr,

A(k)
|(k−〈k〉)−λkr sin φ| otherwise,

(9)

where δ(·) is the Dirac delta function and A(k) is the normal-
ization factor. The first solution refers to the synchronous state,
i.e., dφ

dt
= 0, corresponding to the oscillators entrained by the

mean field. On the other hand, the second solution is the density
of the nonentrained oscillators, i.e., ρ(k; φ) ∼ 1

|vφ | [3,18].
Thus, to compute the integrals in Eq. (5), we have redefined
it in terms of variable φ and separated the contributions of
entrained and nonentrained oscillators

〈k〉r =
∫ (∫

|k−〈k〉|
k

�λr

dk +
∫

|k−〈k〉|
k

>λr

dk

)

× P (k)kρ(k; φ)eiφdφ. (10)

Rewriting the second integral in Eq. (10) and noting that
ρ(k; φ) is π periodic in φ, we obtained∫ 2π

0

∫ ∞

〈k〉/(1−λr)
P (k)k

√
(k − 〈k〉)2 − k2λ2r2

2π (k − 〈k〉 − kλr sin φ)
eiφdkdφ

+
∫ 2π

0

∫ 〈k〉/(1+λr)

kmin

P (k)k

√
(k − 〈k〉)2 − k2λ2r2

2π (〈k〉 − k + kλr sin φ)
eiφdkdφ = 0

where kmin is the minimum degree in the network. Thus, only
the contribution of the oscillators entrained in the mean-field
is accounted in the summation of Eq. (10):

〈k〉r =
∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
exp

{
i arcsin

[
1

λr

(
k − 〈k〉

k

)]}
kP (k)dk.

(11)

From the imaginary part of Eq. (11), we obtained∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
kP (k)

1

λr

(
k − 〈k〉

k

)
dk = 0, (12)

and from the real part,

〈k〉r =
∫ 〈k〉/(1−λr)

〈k〉/(1+λr)
kP (k)

√
1 − 1

λ2r2

(
k − 〈k〉

k

)2

dk. (13)

Considering x = (k − 〈k〉)/λr , we obtained

〈k〉r = λr

∫ 〈k〉/(1−λr)

−〈k〉/(1+λr)
P (λrx + 〈k〉)(λrx + 〈k〉)

×
√

1 −
(

x

λrx + 〈k〉
)2

dx. (14)

For r �= 0 and letting r → 0+,

〈k〉 = λ

∫ 〈k〉

−〈k〉
P (〈k〉)〈k〉

√
1 −

(
x

〈k〉
)2

dx, (15)

we achieved the critical coupling

λc = 2

π〈k〉P (〈k〉) . (16)

056108-2



DETERMINATION OF THE CRITICAL COUPLING OF . . . PHYSICAL REVIEW E 86, 056108 (2012)

Therefore, the critical coupling presents an inverse dependence
on the average network degree and P (〈k〉). This dependence
is very different from that observed when other types of
frequency distribution g(ω) are taken into account. For
instance, if g(ω) is symmetric in relation to a single local
maximum ω0 (e.g., ω0 = 0), the critical coupling is given
as [18,19]

λ(0)
c = 2

πg(0)

〈k〉
〈k2〉 . (17)

Thus, for scale-free networks with P (k) ∼ k−γ , where γ � 3,
as N → ∞ the critical coupling λ(0)

c become smaller, since
the ratio 〈k〉/〈k2〉 diverges. On the other hand, in the case
of g(ω) = P (k) this effect for large networks should not be
observed when N → ∞, once the critical coupling depends
only on the average degree 〈k〉 of the network. Note that
in the regime of the fully connected graph and considering
g(ω) not correlated with the network topology, in Eq. (16)
we have 〈k〉 → N − 1 and P (〈k〉) → g(ω̄), where ω̄ is the
average frequency. In this case, it is recovered the result
λ(K)

c = 2
πg(ω̄)

1
N−1 which is the same critical coupling in the

fully connected graph limit, i.e., λc = [2/πg(ω̄)][〈k〉/〈k2〉].

IV. NUMERICAL ANALYSIS

A numerical simulation was considered in order to check
the validity of Eqs. (9) and (16). We took into account
networks generated by (i) the Barabási-Albert (BA) model,
which are characterized by a distribution of connections
following a power law [20], (ii) the configuration model, which
allows to generate networks with a given degree sequence
[21], and (iii) the random graphs of Erdős-Rényi (ER). We
increased the coupling strength λ adiabatically and computed
the stationary value of the global coherence r for each value
λ0,λ0 + δλ, . . . ,λ0 + nδλ, with increments δλ = 0.02, as in
Ref. [13]. Figure 1 shows the dispersion of phases φ as a
function of the node’s degree k for a BA network with N = 103

nodes and 〈k〉 = 6. As we can see, for λ = 2.0 the system
starts to present a partial synchronization, suggesting that the
critical coupling is between λ = 1.0 and λ = 2.0. Note that
for λ = 4.0, the numerical results of phases φ are in good
agreement with the theoretical solutions, especially for the
highly connected nodes. Figure 2 presents the dependence of
phases φ on degree k for an Erdős-Rényi (ER) network with
N = 103 and 〈k〉 = 6. As in Fig. 1, we observed the same
behavior for the ER network; as coupling λ becomes higher,
the phases approach the theoretical solution. Therefore, our
results suggest that the solution of ρ(k; φ), given by Eq. (9), is
valid.

Once the validity of Eq. (9) had been verified, we estimated
the critical coupling considering numerical data. An ensemble
of Nnet networks, {N1,N2, . . . ,Nnet}, with the same number
of nodes N and same average degree was considered. Then,
the critical coupling λc was estimated as an average over this
ensemble by Eq. (16). Figure 3 shows the coherence diagram of
r as function of λ for ER networks with N = 103, 2 × 103, and
3 × 103 nodes considering 〈k〉 = 6 and 〈k〉 = 8. For each value
of N we averaged the critical coupling λc over an ensemble

(a)

(b)

(c)

FIG. 1. (Color online) Distribution of the phases φ as a function
of the degree k for a BA network with N = 3 × 103 nodes and
average degree 〈k〉 = 6. The value of r considered in each theoretical
curve (solid line) is calculated using the discrete form of Eq. (5), i.e.,
reiψ(t) = ∑

i kie
iθi (t)/

∑
i ki , at the given coupling λ.

of networks with the same values of 〈k〉 and N , obtaining
λ(N=1000)

c
∼= 0.65, λ(N=2000)

c
∼= 0.65, and λ(N=3000)

c
∼= 0.66 for

the ER networks with 〈k〉 = 6. For networks with 〈k〉 = 8, we
obtained λc

∼= 0.57 for all values of N .
Figure 4 shows the coherence diagram for the BA networks.

Using the same procedure described above to estimate the
critical coupling, we obtained the values λ(N=1000)

c
∼= 1.51,

λ(N=2000)
c

∼= 1.51, and λ(N=3000)
c

∼= 1.52 for networks with
〈k〉 = 6. For networks with 〈k〉 = 8, we obtained λ(N=1000)

c
∼=

1.44, λ(N=2000)
c

∼= 1.44, and λ(N=3000)
c

∼= 1.45. These values
are in good agreement with the results of numerical sim-
ulation. Also, Fig. 5 shows the explosive synchronization
in scale-free networks with degree distribution P (k) ∼ k−γ

constructed using the configurational model [21] with γ =
2.4,2.6,2.8, and 3.0 and 〈k〉 = 8. Note that the critical cou-
pling for the configurational model with γ = 3.0 is the same
as observed for the BA networks with the same average degree.
This result agrees with Eq. (16), since λc depends only on 〈k〉
and P (〈k〉).

In order to determine the dependence of the critical coupling
λc on the network size N and to compare the theoretical and
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(a)

(b)

(c)

FIG. 2. (Color online) Distribution of the phases φ as a function
of the degree k for a ER network with N = 3 × 103 nodes and average
degree 〈k〉 = 6. The value of r considered in each theoretical curve
(solid line) is calculated using the discrete form of Eq. (5), i.e.,
reiψ(t) = ∑

i kie
iθi (t)/

∑
i ki , at the given coupling λ.

numerical results more precisely, we considered finite-size
effects. For the ER networks, we assumed the following scaling
form of the order parameter [22–24],

r = N−αF [(λ − λc)Nβ], (18)

(a) (b)

FIG. 3. Synchronization diagram for ER networks with forward
continuation of the coupling strength λ with steps of δλ = 0.02. The
networks have N = 103, 2 × 103, and 3 × 103 and the same average
degree (a) 〈k〉 = 6 and (b) 〈k〉 = 8. Each point is an average over 30
networks. The error bars have the size of the points.

(a) (b)

FIG. 4. Synchronization diagram for BA networks with forward
continuation of the coupling strength λ with steps of δλ = 0.02. The
networks have N = 103, 2 × 103, and 3 × 103 and the same average
degree (a) 〈k〉 = 6 and (b) 〈k〉 = 8. Each point is an average over 30
networks. The error bars have the size of the points.

where F is the scaling function. We estimated the scaling
parameters α and β through the scaling plots of rNα against
(λ − λc)Nβ by adjusting the parameters α and β considering
different values of N in order to collapse them. Figure 6 shows
the scaling plots of the order parameter r for several network
sizes. As we can see, the data collapse satisfactorily for α ∼
0.02 and β ∼ 0.07 for networks with 〈k〉 = 6. For networks
with 〈k〉 = 8, we obtained α ∼ 0.02 and β ∼ 0.05. Thus, the
critical coupling does not suffer significant variations with the
network size.

Therefore, in contrast to the case where the frequency
distribution g(ω) is unimodal and even, in which the critical
coupling tends to vanish as N → ∞, the consideration ωi = ki

implies that the critical coupling does not suffer significant
variations. This fact can be observed in Fig. 4. In addition,
we have not verified that for the forward continuations of λ,
the critical coupling increases extensively with the number of
nodes. This result was obtained in Ref. [13], where authors
considered a star network as an approximation of scale-free
networks. Therefore, although star networks exhibit the first

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 5. Coherence diagrams for configurational models with
degree distribution P (k) ∼ k−γ : (a) γ = 2.4 (b) γ = 2.6 (c) γ = 2.8,
and (d) γ = 3.0, with forward continuation of the coupling strength
λ with steps of δλ = 0.02.
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(a) (b)

FIG. 6. (Color online) Scaling plot of r for ER networks with (a)
〈k〉 = 6 and (b) 〈k〉 = 8.

order phase transition, the critical coupling does not have the
same behavior as verified in scale-free networks.

V. CONCLUSIONS

The analysis proposed here helps to understand the recently
observed phenomena of explosive synchronization in scale-
free networks. The obtained expression for the critical coupling
does not depends on the ratio 〈k〉/〈k2〉, as observed in the case
that g(ω) is symmetric. Indeed, the obtained critical coupling
has a inverse dependence with the network average degree, 〈k〉
and P (〈k〉).
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J. Gómez-Gardeñes, A. Arenas, Y. Moreno, S. Gómez,
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This paper deals with the emergence of explosive synchronization in scale-free networks by considering the
Kuramoto model of coupled phase oscillators. The natural frequencies of oscillators are assumed to be correlated
with their degrees, and a time delay is included in the system. This assumption allows enhancing the explosive
transition to reach a synchronous state. We provide an analytical treatment developed in a star graph, which
reproduces results obtained in scale-free networks. Our findings have important implications in understanding
the synchronization of complex networks since the time delay is present in most real-world complex systems due
to the finite speed of the signal transmission over a distance.

DOI: 10.1103/PhysRevE.86.016102 PACS number(s): 89.75.Hc, 02.10.Ox, 05.45.Xt

Synchronization is an emerging collective phenomenon
present in science, nature, social life, and engineering [1–3].
When a large population of oscillators is coupled, with slightly
different natural frequencies, a synchronous state emerges,
and those oscillators run at an identical frequency [1,4]. For
instance, experimental studies have verified that neurons in the
central nervous system synchronize their oscillatory responses
[5]. Similarly, the emergence of synchronization has also been
observed among electrochemical oscillators [6]. Indeed, the
onset of synchronization has been verified in circadian rhythm,
communication networks, power grids, social interactions,
cortical networks, and ecology [4].

Kuramoto proposed a mathematically tractable model to
explain the emergence of collective synchronization [7]. His
model considers oscillators coupled by the sine of their phase
differences and phase oscillators at arbitrary frequencies [7,8].
Therefore, considering a networked topology, each oscillator
i obeys an equation of motion defined as

dθi

dt
= ωi + λ

N∑
i=1

Aij sin(θj − θi), i = 1, . . . ,N, (1)

where λ is the coupling strength, ωi is the natural frequency of
oscillator i [generally distributed according to some function
g(ω)], and Aij are the elements of the adjacency matrix
A, which represents the topology of a complex network.
More specifically, elements Aij = 1 if two nodes i and j are
connected, whereas, Aij = 0, otherwise, see Ref. [9]. In the
Kuramoto model, each node tries to oscillate independently
at its own frequency, whereas, its direct neighbors tend to
synchronize it to all the other oscillators. It has been verified
that coupling strengths higher than a determined threshold λc

produce the onset of synchronization [4].

*francisco@icmc.usp.br

The level of synchronization of the whole system is
measured by the macroscopic complex order parameter [4],

r(t)eiψ(t) = 1

N

N∑
j=1

eiθj (t), (2)

where 0 � r(t) � 1 measures the phase coherence of popula-
tions. When r(t) = 1, the system reaches the complete syn-
chronous state, and when r(t) = 0, it reaches an asynchronous
state.

The Kuramoto model has been analyzed considering some
modifications, such as different types of coupling functions
and frequency distributions [4] in order to enhance the
synchronization level. Some modifications of this model also
allow observing first-order phase transitions. For instance,
Gómez-Gardeñes et al. [10] investigated the Kuramoto model
in complex networks by defining the natural frequencies of
each node i as its degree ki , i.e., ωi = ki . In contrast to the
canonical choice for the frequency distribution, they observed
a first-order phase transition to the synchronous state in
scale-free networks, showing that this effect is due to the
positive correlation between the nodes frequencies and the
network topology.

The Kuramoto model has also been modified to include
time delay (e.g., Refs. [11–14]). Time delay is observed in
communication systems due to the finite speed of the signal
transmission over a distance. For instance, the transmission
of signals through unmyelinated axons presents an 80-ms
delay for propagation through a cortical network [15]. As
verified by Dhamala et al. [16], the time delay can enhance the
network synchronization. They studied neural synchrony by
taking into account the Hindmarsh-Rose neurons and observed
that an extended region of stable synchronous activity could
be achieved with low coupling strengths only if the delay
was included in the system. The contribution of the time
delay to network synchronization was also verified by Pérez
et al. [13]. The authors incorporated a time delay in the
Kuramoto model and verified that it was possible to obtain

016102-11539-3755/2012/86(1)/016102(5) ©2012 American Physical Society
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FIG. 1. (Color online) Coherence diagram r(λ) for the BA model
with N = 1000 and 〈k〉 = 6.

a perfect synchronization in directed networks by relating the
topology of the network and the phases and frequencies of the
oscillators.

In the current paper, we took into account the analyses
by Gómez-Gardeñes et al. [10] and Choi et al. [12]. We
considered the natural frequencies of each node i as its degree
ωi = ki and included a time delay in the Kuramoto model.
Therefore, the set of equations of motion for N coupled
oscillators is defined as

dθi

dt
= ωi + λ

N∑
j=1

Aij sin[θj (t − τ ) − θi(t)]. (3)

Note that the phase of node i interacts with the phase of node
j with a time delay τ .

We analyzed this modified Kuramoto model [Eq. (3)] in
Barabási-Albert (BA) networks [17]. Figure 1 shows the
synchronization diagram r(λ) taking into account a scale-
free topology with N = 103 and 〈k〉 = 6. As performed in
Ref. [10], we increased the value of λ adiabatically and
computed the stationary value of the global coherence r for
each value λ0,λ0 + δλ, . . . ,λ0 + n δλ. Figure 1 shows that
the presence of a time delay in the phase interactions allows
reaching the synchronous state with smaller couplings than
without time delay. In addition, it is interesting to observe that
the system presents different phase transitions for each time
delay τ adopted. For instance, for τ = 1.0, the transition is of
first order, whereas, for τ = 0.3, r increases almost linearly
with λ, and no phase transition is verified.

In order to locally investigate the effect of the time delay
on BA networks, an undirected star graph was considered
as an approximation of the scale-free topology. A star graph
is a special type of tree, i.e., a central node connected
with K leaves. Thus, for a star network with N = K + 1
nodes, the peripheral node has degree ki = 1 (i = 1, . . . ,K),
and the central node has kH = K connections. By using
this approximation, we studied the influence of hubs (nodes
with higher frequencies ωH = kH ) on neighbor nodes, which
are expected to have lower frequencies since the average
clustering coefficient tends to zero in BA networks [18,19].

We considered the natural frequencies of each node equal to
its respective degree. Setting the rotated frame with the average
phase ψ(t) = ψ(0) + �t , where � is the average frequency
of the system, we defined the new variables as φi = θi − �t

for the peripheral nodes and φH = θH − �t for the hub. These
definitions allowed rewriting Eq. (3) into the set of equations
given by

φ̇H = (ωH − �) + λ

K∑
j=1

sin[φj (t − τ ) − φH (t) − �τ ], (4)

φ̇i = (ω − �) + λ sin[φH (t − τ ) − φi(t) − �τ ], (5)

where we set ψ(0) = 0 without loss of generality. The global
parameter defined in Eq. (2) can be rewritten into

reiψ(t) = eiθH (t) + ∑K
j=1 eiθj (t−τ )

K + 1
. (6)

Multiplying both sides of Eq. (6) by e−iθH (t), taking the
imaginary part, and writing in terms of phases φH and φi ,
we can rewrite Eq. (5) as

φ̇H = (ωH − �) − λr(K + 1) sin φH (t). (7)

Imposing the phase locked solution, i.e., φ̇H = 0, we obtained

sin φH (t) = (ωH − �)

λr(t)(K + 1)
. (8)

Note that this is the same result verified in Ref. [10] for the
hub’s phase. We can rewrite Eq. (5) in the phase locked regime
as

sin φH (t − τ ) cos[φi(t) + �τ ]

− cos φH (t − τ ) sin[φi(t) + �τ ] = � − ω

λ
, (9)

and solving for cos[φi(t) + �τ ], we obtain

cos[φi(t) + �τ ] = (� − ω) sin φH (t − τ )

λ

±
√

[1 − sin2 φH (t − τ )][λ2 − (ω − �)2]

λ
.

(10)

Note that, when the time delay vanishes, τ = 0, the same
result verified in Ref. [10] for the peripheral node’s phases
is recovered. Equation (10) is valid only for λ � |ω − �|,
which leads to the critical coupling λc = |ω − �| for the
existence of the synchronous solution, i.e., the fully syn-
chronized state can only appear for λ � λc. Therefore,
the value of λc is a condition for the existence of the
synchronous solutions [Eqs. (8) and (10)]. Approaches in
which the critical couplings are derived through a sta-
bility criterion can be found, for instance, in Ref. [20]
where the authors considered a network of Hindmarsh-
Rose neurons that interact via diffusive coupling with con-
stant time delays. Similar approaches were considered in
Refs. [21–23].

It is also important to stress that the value of λc depends on
the time delay τ once the average frequency also depends on
it [i.e., � = �(τ )]. When τ = 0, the result � = 2K/(K + 1),
verified in Ref. [10], is recovered. Moreover, from Eq. (10), it is
straightforward to show that, at the critical coupling (λ = λc),
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(a)(a) (b)

FIG. 2. (Color online) Coherence diagram r(λ) for a star network
composed of (a) K = 60 and (b) K = 80 leaves.

we obtain cos[φi(t) + �τ ] = sin φH (t − τ ). In this case, the
phases of the peripheral nodes and the hub obey the following
condition:

δφ(τ ) = φH (t − τ ) − φi(t) = −π

2
+ τ�(τ ). (11)

The above equation shows that the difference between the
phases of peripheral nodes depends directly on the time delay
τ , which means that it is possible to tune the time delay in order
to obtain different phase couplings between the peripheral
nodes and the hub.

In order to obtain insight on how the presence of the
time delay τ is related to the onset of synchronization, we
constructed the synchronization diagram for the star networks
as shown in Fig. 2. Comparing the results presented in Figs. 2
and 5 (inset), we can see that the time delay enhances the
network synchronization. The values of K were selected by
taking into account the expected degree for a hub in a scale-free
network of N = 103 as we considered the star graph an
approximation of a BA network. Remarkably, Fig. 2 shows that
star graphs present the same behavior observed in the scale-free
network in the presence of a time delay (see Fig. 1). More
specifically, depending on the value of τ , the star networks
undergo different synchronization transitions. It is interesting
to note that, like in Yeung and Strogatz [11], a subcritical Hopf
bifurcation of the incoherent state at τ = 1 is observed and, in
addition, a supercritical Hopf bifurcation at τ = 2 is verified
in Fig. 1 for the BA networks.

This fact is due to the dependence of the mean frequency
� on τ , i.e., � = �(τ ). We analyzed such dependence in
order to understand how the critical coupling λc varies for
different time delays. Figure 3 shows the mean frequency �

as a function of τ . It is interesting to note that the particular
choice of the frequency distribution g(ω) = P (k) leads to a
dependence on �(τ ) that is different than that verified in

(a) (b)

FIG. 3. (Color online) Average frequency � as a function of time
delay τ for star networks composed of (a) K = 60 and (b) K = 80
leaves.

(a) (b)

FIG. 4. (Color online) Coherence diagram r(λ) for star networks
composed of (a) K = 60 and (b) K = 80 leaves.

Ref. [12] in which the authors found that the frequency �

depends inversely on the time delay τ for the Kuramoto model
with all-to-all connectivity. Figure 3 shows an oscillatory
dependence between � and τ , which explains the different
behavior of the synchronization diagrams displayed by the
scale-free and star networks in contrast to the case without
time delay [10] (see Figs. 1 and 2). In these figures, we can
see that the value of λ, to reach the onset of synchronization,
has an intrinsic dependency with τ . For instance, in Fig. 1,
λc(τ = 1.0) < λc(τ = 0.3) < λc(τ = 1.5), whereas, in Fig. 2,
λc(τ = 1.0) < λc(τ = 0.3) < λc(τ = 2.0).

Given this oscillatory dependence between � and τ , we
determined the value of τ that makes the star networks more
susceptible to the emergence of the onset of synchronization.
More specifically, we found a time delay value that enhances
the network synchronization level while keeping the state sta-
ble in the thermodynamic limit K → ∞. We also determined
a value of time delay that yields the maximum value of critical
coupling, i.e., a time delay that decreases the synchronization
level. From Eq. (10), we obtained λc = |ω − �|. Therefore,
lower differences between these frequencies lead to lower
values of λc, enhancing the network synchronization. On the
other hand, higher differences lead to higher λc, disturbing the
network synchronization. In order to examine those extreme
cases, Fig. 4 shows the coherence diagram for time delays

FIG. 5. (Color online) Comparison of the explosive synchroniza-
tion observed in star networks with sizes K = 60, 70, 80, and 90 for
the time delay of τ = 2.4. The inset shows the same star networks
but for the case with τ = 0.
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(a) (b)

FIG. 6. (Color online) Theoretical and numerical curves for the frequency � as a function of τ with λ = 1.0 for the cases (a) K = 60 and
(b) K = 80. The discrete points correspond to the data shown in Fig. 3.

chosen according to Fig. 3. For instance, for the time delay of
τ = 2.4, the system presents the lowest possible frequency in
such a way that the network undergoes a first-order transition to
the synchronous state. Nevertheless, for the time delay of τ =
0.2, no phase transition is observed, and the order parameter r

is increased until the synchronous state has been reached.
Note that, if the time delay τ is set in order to establish

a higher critical coupling λc, a first-order phase transition
is observed. Also, different from the case in which τ = 0
[10], the dependence of the critical coupling λc with the
number of nodes is lost. More specifically, in Ref. [10], the
authors showed that the stability of the unlocked state (r ≈ 0)
increased as K → ∞, whereas, here, we observed that the
transition to the synchronous state did not depend extensively
on K (see Fig. 5).

In order to analyze the frequency dependency � = �(τ )
more deeply, we supposed that all nodes in the star network
were evolving with the same average frequency �, i.e., θH (t) =
�t for the hub and θi(t) = �t (i = 1,2, . . . ,K) for the leaf
nodes. Substituting these solutions in Eqs. (4) and (5) and
writing a system of K + 1 equations, we obtain

� = K + λ

K∑
j=1

sin(−�τ ) (hub),

� = 1 − λ sin(�τ ) (node 1),

� = 1 − λ sin(�τ ) (node 2),
...

� = 1 − λ sin(�τ ) (node K).

The average frequency � of the star networks must satisfy
all these equations. Summing all the equations in the system,
we obtain

� = 2K

K + 1
[1 − λ sin(�τ )]. (12)

According to Ref. [24], the synchronized state [θH (t) =
θi(t) = �t] is linearly stable, if and only if,

cos(�τ ) > 0, (13)

which means that the product �τ must be in the range,

2nπ < �τ < (2n + 1)π, n = 0,1,2, . . . . (14)

Thus, considering �τ → �τ − nπ in Eq. (12), Fig. 6 shows
the solutions of Eq. (12) for different values of n. Observe that
these solutions correspond to the average frequency shown
in Fig. 3. Therefore, we verified good agreement between
theoretical and simulated results. Furthermore, once we know
exactly how the average frequency � depends on τ , it is
possible to determine the critical coupling for the star networks
through the expression λc = |ω − �| and with Eq. (14) by
rewriting Eq. (12) just in terms of λc and τ . Figure 7 displays
the results obtained for the critical couplings λc for different
values of τ for the star network with K = 80 leaves, showing
a perfect agreement between the theoretical values of λc and
the numerical data.

These obtained results for the star networks help to
understand the local dynamics in scale-free networks. More
specifically, in the absence of time delay, the interaction
between two nodes i and j with the same degree connected
to a hub in the synchronized state [θi(t) = θj (t) = �t] is

FIG. 7. (Color online) Synchronization diagrams for a star net-
work with K = 80 leaves and theoretical estimation for the critical
coupling λc for each time delay displayed.
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sin(θj − θi) = 0, forming a local star network. Similarly, in the
presence of time delay, the interaction between two identical
nodes i and j in the synchronized state is sin[θj (t − τ ) −
θi] = sin(−�τ ), which means that identical nodes interact
just through a constant. Therefore, in a scale-free network,
considering the nodes connected to hubs, we expect that the
average frequency � follows the same dependency on τ as
the star networks in Fig. 6. This fact is reasonable since the
effect of τ on the coherence diagrams for the scale-free and
star networks is similar (see Figs. 1 and 2).

In conclusion, the analysis performed here helps to under-
stand the recent model proposed in Ref. [10] by considering
a time delay. Depending on the value of the time delay, it is

possible to observe a first-order phase transition with a smaller
coupling than verified in Ref. [10]. Therefore, the inclusion of a
time delay in the Kuramoto model whose natural frequencies
are equal to the degree of the nodes allows enhancing the
explosive transition to reach a synchronous state.
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I. Kanter, E. Schöll, and W. Kinzel, Phys. Rev. Lett. 107, 234102
(2011).

[24] M. G. Earl and S. H. Strogatz, Phys. Rev. E 67, 036204 (2003).

016102-5


