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RESUMO

O modelo de Wilson-Cowan descreve a interação entre uma população neuronal
excitatória conectada a uma população neuronal inibitória. Neste trabalho, estuda-se
analiticamente a dinâmica dessa rede usando uma aproximação linear. Mostra-se que
a atividade desses populações neuronais pode ser estacionária ou periódica, dependendo
dos valores dos parâmetros. Então, acoplam-se duas redes de Wilson-Cowan e investiga-
se a atividade desse novo sistema, também usando uma aproximação linear. Mostra-se,
numericamente, que redes acopladas podem exibir comportamento estacionário, periódico
ou caótico. A motivação para este trabalho vem dos estudos sobre os códigos usados pelo
sistema nervoso para transmitir informação.

Palavras-chave: caos, ciclo-limite, modelo de Wilson-Cowan, redes neurais, sincronismo,
sistemas dinâmicos.



ABSTRACT

The Wilson-Cowan model describes the interaction between an excitatory neuronal
population connected to an inhibitory neuronal population. In this work, the dynamics
of this network is analytically studied by using a linear approximarion. It is shown that
the activity of these neuronal populations can be stationary or periodic, depending on
the parameter values. Then, two Wilson-Cowan networks are coupled and the activity of
this new system is investigated, also by using a linear approximation. It is numerically
shown that coupled networks can exhibit stationary, periodic, or chaotic behavior. The
motivation for this work comes from studies on the codes employed by the nervous system
to transmit information.

Palavras-chave: chaos, dynamical systems, limit cycle, neural network, synchronism,
Wilson-Cowan model.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema nervoso humano, com relação à complexidade dos processos cognitivos, é

único. Ele recebe informações a cada instante e tem como função identificar e determinar

as respostas a serem enviadas para que o corpo as execute de forma correta (GUYTON,

1993). Entendê-lo é um grande desafio.

Conceitos de sistemas dinâmicos, com ênfase em determinar o comportamento e a

estabilidade de redes neurais, são objetos de estudo de uma área chamada Neurodinâmica

(HAYKIN, 2001; IZHIKEVICH, 2010). De fato, Neurodinâmica é o ramo da ciência

que investiga a evolução temporal da atividade do sistema nervoso por meio de modelos

matemáticos, usualmente escritos em termos de equações diferenciais não lineares

(HAYKIN, 2001; IZHIKEVICH, 2010). Um dos modelos pioneiros mais famosos foi aquele

proposto por Hodgkin e Huxley. Outros modelos clássicos são os de FitzHugh-Nagumo, de

Bonhoeffer-van der Pol, de Morris e Lecar, de Hindmarsh e Rose (RABINOVICH et al.,

2006; MONTEIRO, 2011). Esses modelos, entretanto, representam a variação temporal

do potencial elétrico da membrana de um único neurônio. Nem sempre é conveniente

se considerar o neurônio como a unidade básica do modelo. Por isso, há modelos em

que a unidade básica são grupos de neurônios. Nesse contexto, um dos modelos mais

conhecidos é o proposto por Wilson e Cowan (1972), que descreve a atividade elétrica

de grupos neuronais, como, por exemplo, uma coluna cortical. Ele representa duas

populações de neurônios acopladas, uma excitatória e outra inibitória, que podem receber

est́ımulos externos. Outro modelo usado para representar populações neuronais acopladas

foi proposto por Hopfield (HOPFIELD, 1984). Esse modelo, porém, torna-se o de Wilson

e Cowan por meio de uma mudança de coordenadas (MONTEIRO, 2011).

Sincronismo de disparos neuronais é fundamental para que o cérebro funcione

normalmente (STROGATZ, 2003). Funções visuais, auditivas, relacionadas à formação
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de memória, e até a capacidade de concentração de um indiv́ıduo durante a realização de

uma tarefa, dependem de sincronismo (STROGATZ, 2003; MONTEIRO, 2014). Estudos

usando modelos de redes neurais, como o proposto por Wilson e Cowan, podem ajudar na

compreensão desses fenômenos. Podem, ainda, colaborar para o entendimento de como o

cérebro funciona como um todo, pois tal modelo pode gerar padrões caóticos (BORISYUK

et al., 1995; HAYASHI, 1994; UETA; CHEN, 2003; MARUYAMA; KAKIMOTO; ARAKI,

2014), que se assemelham aos registros obtidos em eletroencefalogramas (EEGs). Na

verdade, uma das grandes ambições da Neurodinâmica é explicar, por meios de estudos

anaĺıticos ou simulações numéricas, como funções cognitivas emergem dos disparos de

neurônios ou de populações neuronais; ou, ao menos, como explicar os sinais de EEGs a

partir dos modelos matemáticos citados.

O modelo de Wilson-Cowan é composto por duas equações diferenciais ordinárias,

não lineares e de primeira ordem. No caso em que os parâmetros e os est́ımulos externos

recebidos são constantes, tem-se um sistema autônomo de segunda ordem; portanto, caos

não pode ser observado (MONTEIRO, 2011). Para haver caos em sistemas dinâmicos de

tempo cont́ınuo (sem atraso e com campo vetorial cont́ınuo), é necessário que ele seja, ao

menos, de terceira ordem. Por isso, neste trabalho, investiga-se a dinâmica de duas redes

de Wilson-Cowan acopladas. O sistema correspondente é de quarta ordem, o que permite

a existência de comportamento caótico, que é um padrão similar, grosseiramente falando,

aos encontrados em EEGs, que são sinais aperiódicos e limitados.

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo realizar a análise do modelo original de

Wilson-Cowan, com duas populações neuronais acopladas, e de um segundo modelo com

quatro populações acopladas. No modelo original, determinam-se as combinações de

valores de parâmetros para qual o comportamento observado em regime permanente é

estacionário e as combinações de valores de parâmetros correspondentes a regime periódico.

No modelo de duas redes acopladas, investiga-se a existência de padrões caóticos. Este

estudo é feito por meio de cálculos anaĺıticos e simulações computacionais.

Nosso trabalho diferencia-se dos demais pelos seguintes motivos. O comportamento

dinâmico da rede de Wilson-Cowan, isolada ou acoplada, é explorado via simulações

numéricas (BORISYUK et al., 1995; HAYASHI, 1994; UETA; CHEN, 2003; MARUYAMA;

KAKIMOTO; ARAKI, 2014), pois as não linearidades dificultam o trabalho anaĺıtico.
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Aqui, usa-se uma aproximação linear e comparam-se os resultados anaĺıticos encontrados

usando essa aproximação com aqueles obtidos numericamente, em que as não linearidades

são preservadas. Mostra-se que essa aproximação é válida no caso em que a atividade das

populações neurais decai naturalmente de maneira “muito lenta”. Isso é particularmente

relevante em estudos relacionados à formação de memória de curto prazo (TIGANJ;

HASSELMO; HOWARD, 2015), como melhor comentado ao longo do texto.

Este trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira. No caṕıtulo 2, citam-se

conceitos fundamentais sobre neurônios, sobre o modelo de Wilson-Cowan e alguns estudos

realizados por outros autores usando esse modelo. No caṕıtulo 3, apresentam-se os

resultados anaĺıticos obtidos considerando a aproximação linear mencionada. No caṕıtulo

4, mostram-se as simulações numéricas realizadas, que ilustram e completam os resultados

do caṕıtulo 3. Por último, no caṕıtulo 5, listam-se as conclusões e discute-se a posśıvel

relevância deste trabalho.
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Neste caṕıtulo, apresentam-se conceitos básicos relacionados a neurônios, ao modelo

de Wilson-Cowan e a trabalhos sobre redes de Wilson-Cowan acopladas.

2.1 Sobre neurônios

O cérebro humano é uma estrutura biológica complexa capaz de processar informações

(HAYKIN, 2001). Ele é parte do encéfalo, que por sua vez faz parte do sistema nervoso

central (GUYTON, 1993). Basicamente, dois tipos de células compõem o tecido nervoso,

seja ele encefálico, medular ou periférico (GUYTON, 1993). Essas células são:

1. neurônios;

2. neuroglias (que possuem a função de fornecer oxigênio e nutrientes e dar suporte

estrutural aos neurônios. Para cada neurônio, há cerca de 10 neuroglias).

Neurônio é a célula nervosa responsável pela geração e condução de impulsos e possui

a capacidade de responder a est́ımulos do meio externo, como luz e calor, ou est́ımulos

oriundos do próprio corpo (GUYTON, 1993). Sinapse é o local de interação entre os

neurônios e ela determina a direção na qual os sinais neuronais se propagam. Existem

dois tipos de sinapse: a elétrica e a qúımica. A sinapse mais comum na transmissão

dos impulsos é a qúımica (GUYTON, 1993). Nela, os neurônios não estão fisicamente

conectados e eles interagem quando um libera um composto qúımico, chamado de

neurotransmissor, que, por sua vez, age no outro, de modo a excitá-lo ou a inibi-lo. A

liberação de neurotransmissores na fenda sináptica ocorre após a chegada de um potencial

de ação, que é o sinal produzido pelo neurônio quando o est́ımulo por ele recebido supera

um determinado limiar (GUYTON, 1993).

4



Estima-se que existam de 10 (SHEPHERD, 2004) a 100 (GUYTON, 1993) bilhões de

neurônios no córtex humano, cada um deles fazendo, aproximadamente, de 1000 a 10000

sinapses (GUYTON, 1993). Essas enormes quantidades dificultam a análise e a simulação

de modelos realistas do sistema nervoso humano, quando se considera o neurônio como a

unidade de processamento da informação (HAYKIN, 2001). Por isso, há modelos em que

a unidade fundamental é uma coleção de neurônios.

2.2 O modelo de Wilson-Cowan

Em estudos neurofisiológicos teóricos, populações de neurônios, como, por exemplo,

uma coluna cortical, podem ser consideradas as unidades básicas (WILSON; COWAN,

1972; HAYKIN, 2001). Um modelo bastante conhecido e utilizado é o de Wilson-Cowan

e ele tem sido empregado em estudos de Neurodinâmica com o objetivo de reproduzir os

padrões de disparo observados em um sistema nervoso real (DESTEXHE; SEJNOWSKI,

2009).

Wilson e Cowan (1972) representam a interação entre duas populações de neurônios

pelas equações:

dx(t)

dt
= −ax(t) + [1− rxx(t)]S(wx(t)− by(t) + I(t)) (2.1)

dy(t)

dt
= −dy(t) + [1− ryy(t)]S(cx(t)− ey(t) + J(t)) (2.2)

Uma dessas populações de neurônios é excitatória e a outra é inibitória, sendo as

atividades dessas populações representadas, respectivamente, pelas variáveis x(t) e y(t).

Assim, uma população é formada por neurônios cujas sinapses são excitatórias e outra

população é constitúıda por neurônios cujas sinapses são inibitórias. Excitação, em ńıvel

neuronal, significa que o aumento na frequência de disparo de um neurônio faz com que

um neurônio pós-sináptico também aumente sua frequência. Inibição, por outro lado,

leva ao efeito contrário, de modo que ocorre uma redução na frequência de disparo de

um neurônio pós-sináptico ou, até mesmo, ele fica impedido de disparar. No modelo de

Wilson-Cowan, as variáveis x e y representam as atividades das respectivas populações

em relação a um ńıvel básico, representado por x = 0 e y = 0. Portanto, valores negativos

dessas variáveis correspondem a uma diminuição na atividade aquém desse ńıvel basal.
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Os parâmetros w, e, c e b são as constantes que representam as intensidades das

conexões entre as duas populações, como mostrado na figura 2.1. Assim, b se refere à

conexão que parte de população inibitória e chega à população excitatória; c se refere à

conexão que parte de população excitatória e chega à população inibitória; w representa

a autoconexão excitatória e e a autoconexão inibitória. Os parâmetros a e d denotam as

taxas de decaimento natural das atividades dessas populações de neurônios. Os parâmetros

rx e ry representam propriedades da membrana relacionadas ao peŕıodo refratário que

ocorre após um potencial de ação de neurônio. As funções I(t) e J(t) são, respectivamente,

as entradas das populações excitatórias e inibitórias, como mostrado na figura 2.1. Essas

entradas podem representar est́ımulos vindos de populações vizinhas ou do meio externo.

Uma versão desse modelo que considera explicitamente a localização espacial dos neurônios

foi proposta por Wilson e Cowan em 1973 (WILSON; COWAN, 1973).

Figura 2.1: Modelo de interação entre duas populações de neurônios.

Esse modelo é não linear por causa da função S(z). Note que o argumento dessa

função é uma combinação linear dos est́ımulos recebidos por uma população neuronal. De

acordo com Wilson e Cowan (1972), essa função deve ser sigmoidal; ou seja, ela deve ser

crescente, deve ter apenas um ponto de inflexão e deve saturar tanto para z → −∞, quanto

para z → +∞. Segundo esses autores, qualquer função que atenda a esses requisitos é

adequada. A função sigmoidal escolhida por eles era do tipo:

S(z) =
1

1 + exp(−z)
− 1

2

Essa função, porém, dificulta o estudo anaĺıtico a respeito da dinâmica desse sistema.
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A fim de facilitar investigações anaĺıticas, Monteiro, Bussab e Berlinck (2002)

propuseram usar a seguinte função:

S(z) =
z√
z2 + 1

(2.3)

e assumiram, assim como muitos outros autores (por exemplo, Ermentrout e Kopell

(1990), Hayashi (1994), Ueta e Chen (2003)) que rx = ry = 0. Além disso, tomou-se

e = 0.

Nesta dissertação, a fim de avançar no estudo anaĺıtico, considera-se que S(z) ' z (o

que é válido para |z| � 1), fazendo assim com que o sistema correspondente seja linear.

Com essa aproximação, foram encontradas condições para a ocorrência de ciclo-limite

via bifurcação de Hopf (como mostrado no próximo caṕıtulo). É importante encontrar

as condições de existência de ciclo-limite, ou seja, de oscilação autossustentada, pois

oscilações nas atividades neuronais são observadas no sistema nervoso. Além disso,

oscilações são um requisito básico para ocorrer sincronismo que, como mencionado, é

fundamental em diversos processos cognitivos (STROGATZ, 2003). Entretanto, padrões

caóticos, como aqueles supostamente relacionados a EEGs, não são posśıveis de serem

encontrados em um modelo não linear, de tempo cont́ınuo e de segunda ordem como o

apresentado acima, se as entradas I e J são constantes (MONTEIRO, 2011).

Aqui, supõe-se que as taxas de decaimento natural das populações, representadas pelas

constantes a e d, são “muito pequenas” (NEVES; MONTEIRO, 2015). Essa caracteŕıstica

é encontrada em grupos de neurônios responsáveis pela formação de memória de curto

prazo2 (TIGANJ; HASSELMO; HOWARD, 2015). Goldman-Rakic (1995) explica que o

termo memória de curto prazo é aplicado à memória que fica ativa por um curto intervalo

de tempo. Um exemplo comum é lembrar-se de um número de telefone recentemente

lido até ele ser discado; após isso, ele é esquecido. A atividade dos grupos envolvidos

nesse processo decai naturalmente muito lentamente em comparação com a de outros

grupos, sendo que essa atividade sustentada ajuda na preservação da memória durante

um tempo depois que o evento aconteceu. Tipicamente, a constante de taxa de decaimento

natural dos neurônios de tais grupos é 100 a 1000 vezes mais lenta. De fato, a atividade

de neurônios relacionados a memória de curto prazo decai em segundos, enquanto que,

usualmente, esse decaimento ocorre em milissegundos.

2Do inglês: working memory.
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2.3 Sobre redes de Wilson-Cowan acopladas

Nesta dissertação, também analisa-se a dinâmica de duas redes de Wilson-Cowan

acopladas, como mostrado na figura 2.2. Essas redes podem representar regiões vizinhas

do cérebro ou, até mesmo, duas regiões homólogas (de mesma função), uma em cada

hemisfério cerebral (HELLIGE, 2001). Nesse último caso, as redes estariam conectadas

por fibras que compõem o corpo caloso.

Figura 2.2: Duas redes de Wilson-Cowan acopladas por conexões excitatórias.

Qual a função do corpo caloso? Ainda muito se pesquisa sobre esse assunto. Há um

debate sobre ele servir ou de via excitatória ou de via inibitória (BLOOM; HYND, 2005).

Alguns trabalhos sugerem que o corpo caloso possui um papel de inibição, fazendo com

que a função de um hemisfério prevaleça sobre o outro. Já em outros estudos, é dito que

o corpo caloso serve predominanetemente de via excitatória, facilitando a integração da

informação inter-hemisférica (BLOOM; HYND, 2005). Por exemplo, segundo Yazgan et

al. (1995), quase todas as fibras calosais, em um ńıvel neurofisiológico, são excitatórias.

Bloom e Hynd (2005) afirmaram que existe mais evidência de que o corpo caloso serve

como uma via excitatória do que como via inibitória. Um motivo que leva a se acreditar

no papel excitatório do corpo caloso é a cirurgia chamada de calostomia, na qual se remove

parte, ou todo o corpo caloso, com o objetivo de tratar a epilepsia. O corpo caloso é visto

como um condutor no qual as convulsões se propagam de um hemisfério para o outro,
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e sua retirada, total ou parcial, provoca uma diminuição nas convulsões em pacientes

epilépticos (BLOOM; HYND, 2005).

O modelo exibido na figura 2.2 parece conveniente para estudar a dinâmica neural

no caso em que o corpo caloso conecta partes homólogas e serve como via excitatória

entre os hemisférios. Esse modelo também é relevante no caso em que as redes de Wilson-

Cowan representam regiões adjacentes, fisicamente vizinhas, já que a maioria das sinapses

são excitatórias. Por exemplo, no córtex de gato, 84% das sinapses são excitatórias

(BEAULIEU; COLONNIER, 1985).

Nesse modelo, α1, α2, β1 e β2 representam as intensidades das conexões excitatórias

entre as redes. Assim, α1 e α2 denotam as conexões que ligam as duas populações

excitatórias, e β1 e β2 representam as conexões que partem das populações excitatórias

(x1 e x2) de uma rede em direção às populações inibitórias (y1 e y2) da outra rede.

Neste trabalho, um dos objetivos é encontrar padrões aperiódicos, que se assemelhem

a EEGs, supondo entradas constantes.

A seguir, apresentam-se alguns estudos realizados por outros autores envolvendo redes

de Wilson-Cowan conectadas.

2.4 Trabalhos relacionados

O modelo de Wilson-Cowan tem sido bastante estudado. Por exemplo, recentemente

Maruyama, Kakimoto e Araki (2014) investigaram esse modelo utilizando como funções

sigmoidais: 
Se(x) =

1

1 + exp(−ae(x− θe))
− 1

1 + exp(aeθe)

Si(x) =
1

1 + exp(−ai(x− θi))
− 1

1 + exp(aiθi)

sendo que Se é a função sigmoidal da população excitatória e Si, a da população inibitória,

com ae, ai, θe e θi parâmetros constantes. Essa são as funções sigmoidais usadas originalmente

por Wilson e Cowan (1972). Maruyama, Kakimoto e Araki (2014) realizaram estudos

considerando rede única e também duas redes de Wilson-Cowan acopladas das duas

maneiras: 1) as populações excitatórias das duas redes se acoplam, tornando-se
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mutuamente conectadas; 2) partem conexões da população excitatória da rede-1 em

direção às populações excitatória e inibitória da rede-2, numa configuração do tipo mestre-

escravo.

No caso de rede única, eles investigaram, numericamente, a ocorrência de bifurcações.

Eles assumiram que a = 1, b = 12, d = 1, c = 15, e = 3, w = 16, rx = 1, ry = 1,

θe = 4, θi = 3,4, ae = 1,3 e ai = 2, e consideraram as entradas constantes I e J como os

parâmetros de bifurcação. No caso de duas redes, os parâmetros de bifurcação foram as

entradas da rede-2, que são I2 e J2. Assim, eles fixaram os valores dos demais parâmetros

e variaram a intensidade dessas entradas constantes, a fim de observar como a dinâmica

do sistema se alterava qualititivamente.

O trabalho citado acima é uma extensão daquele feito por Borisyuk et al. (1995), que

investigaram, numericamente, a dinâmica decorrente dos seguintes acoplamentos entre

duas redes de Wilson-Cowan: 1) entre as populações excitatórias dessas redes, 2) partindo

da população inibitória de uma rede e chegando à população excitatória da outra, 3)

partindo da população excitatória de uma rede e chegando à população inibitória da

outra, e 4) entre as populações inibitórias das duas redes. As escolhas de função sigmoidal

e de valores de parâmetros feitas por Maruyama, Kakimoto e Araki (2014) é similar às

de Borisyuk et al. (1995). Em ambos os trabalhos, para algumas combinações de valores

das constantes de acoplamento entre as duas redes, os autores verificaram a ocorrência de

comportamentos oscilatórios tanto periódicos quanto aperiódicos (caóticos).

No trabalho de Ueta e Chen (2003), tomou-se:

S(z) =
1

1 + exp(−z)

e estudou-se a evolução temporal da atividade de redes de Wilson-Cowan acopladas. Nesse

trabalho, as populações excitatórias das redes adjacentes estão diretamente conectadas,

assim como as populações inibitórias (ou seja, na nossa notação, considerando apenas um

par de redes, x1 e x2 estão mutuamente acoplados, e y1 e y2 também estão mutuamente

acoplados). Ainda, a última rede connecta-se à primeira, formando uma configuração

com formato de anel com n redes. Os valores dos parâmetros escolhidos nesse estudo

numérico foram: a = 1, b = 10, d = 1, e = −2, w = 10, rx = 0, ry = 0, I = 0,

J = −6, n = 6. Consideraram-se, como parâmetros de bifurcação, o valor de c e a
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intensidade do acoplamento entre as redes, suposto o mesmo tanto para os acoplamentos

entre as populações excitatórias vizinhas, quanto para os acoplamentos entre as populações

inibitórias vizinhas. Eles encontraram atratores periódicos e caóticos. Ainda, investigaram

como um oscilador mestre, conectado à população excitatória de cada rede, poderia levar

todo o anel a exibir um comportamento sincronizado periódico, que, sem controle, se

comporta de modo caótico.

Ermentrout e Kopell (1990) analisaram teoricamente a dinâmica de duas redes idênticas

e simetricamente acopladas, com rx = ry = 0, sem especificar a função sigmoidal, e

determinaram condições para que uma solução estacionária seja assintoticamente estável.

Hayashi (1994) trabalhou com os mesmos esquemas de acoplamento explorados por

Borisyuk et al. (1995), com a diferença de que considerou rx = ry = 0. Ele também

encontrou atratores periódicos a caóticos, nas suas simulações numéricas.

No próximo caṕıtulo, apresentam-se os estudos anaĺıticos realizados nesta dissertação.
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3 MODELOS E CONSEQUÊNCIAS

Neste caṕıtulo, analisam-se o modelo de Wilson-Cowan com rede única, como mostrado

na figura 2.1, e o modelo correspondente a um par de redes acopladas por conexões

excitatórias, como ilustrado pela figura 2.2. Em ambos os casos, considera-se rx = ry = 0.

3.1 Modelo de Wilson-Cowan: rede única

Seja o sistema de equações:

dx

dt
= F1(x, y) = −ax+ S(wx− by + I)

dy

dt
= F2(x, y) = −dy + S(cx− ey + J)

em que as entradas I e J são constantes e S(z) é uma função sigmoidal. Supondo S(z) =

z/
√
z2 + 1 (MONTEIRO; BUSSAB; BERLINCK, 2002), então:

dx

dt
= −ax+

wx− by + I√
(wx− by + I)2 + 1

(3.1)

dy

dt
= −dy +

cx− ey + J√
(cx− ey + J)2 + 1

(3.2)

A dinâmica desse modelo foi analisada por Monteiro, Bussab e Berlinck (2002), supondo

e = 0. Nesta dissertação, assume-se que todos os parâmetros referentes aos acoplamentos

entre as populações excitatórias e inibitórias são positivos e não nulos. Entretanto, no

estudo anaĺıtico realizado neste caṕıtulo, supõe-se que S(z) ' z; ou seja, supõe-se que o
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modelo é linear. Portanto:

dx

dt
= f1(x, y) = (w − a)x− by + I

dy

dt
= f2(x, y) = cw − (d+ e)y + J

As soluções estacionárias desse sistema correspondem a pontos de equiĺıbrio no espaço

de estados x × y (MONTEIRO, 2011). Esse sistema linear apresenta uma única solução

estacionária, ou seja, uma única solução tal (x(t), y(t)) = (x∗, y∗), com x∗ e y∗ sendo

constantes. Tais constantes, determinadas a partir de f1(x
∗, y∗) = 0 e f2(x

∗, y∗) = 0, são

dadas por:

x∗ =
(e+ d)I − bJ

(1− δ)bc
(3.3)

y∗ =
cI − (w − a)J

(1− δ)bc
(3.4)

com δ = (w − a)(d+ e)/(bc) (NEVES; MONTEIRO, 2015).

A estabilidade local de um ponto de equiĺıbrio (x∗, y∗) de um sistema não linear pode

ser determinada a partir dos autovalores da matriz jacobiana M , calculando os coeficientes

dessa matriz no ponto de equiĺıbrio em questão. No caso da versão não linear do modelo

de Wilson-Cowan, a matriz jacobiana M calculada em (x∗, y∗) é obtida de:

M =


∂F1(x, y)

∂x

∂F1(x, y)

∂y
∂F2(x, y)

∂x

∂F2(x, y)

∂y


(x, y) = (x∗, y∗)

Para a versão linearizada desse modelo, escreve-se M assim:

M =

 w − a −b

c −(d+ e)


De acordo com o teorema de Hartman-Grobman (MONTEIRO, 2011), (x∗, y∗) é um

ponto de equiĺıbrio localmente assintoticamente estável se os autovalores λ dessa matriz

possuem parte real negativa. Determinam-se os autovalores λ a partir de det(M−λI) = 0,

sendo I a matrix identidade (GUCKENHEIMER; HOLMES, 2002; MONTEIRO, 2011).

Para a matriz acima, então:

det

 w − a− λ −b

c −(d+ e)− λ

 = 0
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Com isso, obtém-se um polinômio do segundo grau, no qual as ráızes de λ2−Tλ+ ∆ = 0

são os autovalores de M , em que T é o traço e ∆ é o determinante dessa matriz. Nesse

caso:

T = w − (a+ d+ e)

∆ = (1− δ)bc

As ráızes desse polinômio possuem parte real negativa se, e somente se, T < 0 e ∆ > 0

(MONTEIRO, 2011). Portanto (x∗, y∗) é assintoticamente estável se w < (a + d + e) e

0 < δ < 1. Como T e ∆ não dependem de I e J , pode-se afirmar que entradas constantes

não alteram a estabilidade do ponto de equiĺıbrio. Então, os parâmetros relacionados com

o acoplamento entre as populações são aqueles que determinam a estabilidade da solução

estacionária (x(t), y(t)) (NEVES; MONTEIRO, 2015).

Ciclo-limite pode surgir como solução do sistema não linear original via bifurcação

de Hopf (GUCKENHEIMER; HOLMES, 2002; MONTEIRO, 2011). Um sistema pode

sofrer uma bifurcação de Hopf se, conforme se varia o valor de um ou mais parâmetros,

autovalores complexos-conjugados de um ponto de equiĺıbrio passam a ser imaginários

puros (ou seja, com parte real nula). No caso analisado, isso ocorre para uma combinação

de valores tais que T = 0 e ∆ > 0 (pois, com isso, λ1,2 = ±
√
−∆). Logo, existe um wc

(valor cŕıtico de w) tal que T = 0, ou seja, wc = (a + d + e). Analogamente, pode-se

encontrar o valor cŕıtico ec de e, tal que T = 0, que é ec = w − (d+ a).

Observe que os valores das constantes b e c, que denotam as conexões entre as

populações excitatória e inibitória, não afetam o traço T ; portanto, o sistema não pode

sofrer bifurcação de Hopf com a alteração das intensidades dessas conexões (NEVES;

MONTEIRO, 2015).

Observe também que, na ausência da autoconexão excitatória (w = 0), as atividades

das populações neuronais não podem ser oscilatórias (pois T sempre é negativo). Todavia,

na presença dessa autoconexão, as atividades podem oscilar espontaneamente, mesmo no

caso em que as populações não recebam est́ımulos constantes.

Nesse sistema, há ciclo-limite para w > wc ou, então, para w > 0 e e < ec. Esses

resultados são ilustrados por simulações numéricas mostradas no próximo caṕıtulo.
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3.2 Modelo de Wilson-Cowan: duas redes acopladas

As equações diferenciais não lineares que representam o nosso modelo de acoplamento

com duas redes de Wilson-Cowan são:

dx1
dt

= F1(x1, y1, x2, y2) = −a1x1 +
w1x1 − b1y1 + α1x2 + I1√

(w1x1 − b1y1 + α1x2 + I1)2 + 1
(3.5)

dy1
dt

= F2(x1, y1, x2, y2) = −d1y1 +
c1x1 − e1y1 + β1x2 + J1√

(c1x1 − e1y1 + β1x2 + J1)2 + 1
(3.6)

dx2
dt

= F3(x1, y1, x2, y2) = −a2x2 +
w2x2 − b2y2 + α2x1 + I2√

w2x2 − b2y2 + α2x1 + I2)2 + 1
(3.7)

dy2
dt

= F4(x1, y1, x2, y2) = −d2y2 +
c2x2 − e2y2 + β2x1 + J2√

(c2x2 − e2y2 + β2x1 + J2)2 + 1
(3.8)

Os parâmetros w1, w2, e1, e2, c1, c2, b1 e b2 são constantes que representam as conexões

entre as populações com significados similares ao de rede única. Os parâmetros a1, a2,

d1 e d2 representam as taxas de decaimento natural das populações de neurônios. As

funções I1, I2, J1 e J2 são, respectivamente, est́ımulos de origem externa recebidos pelas

populações excitatórias (x1 e x2) e inibitórias (y1 e y2).

A aproximação linear correspondente a esse sistema é escrita assim:

dx1
dt

= f1(x1, y1, x2, y2) = (w1 − a1)x1 − b1y1 + α1x2 + I1

dy1
dt

= f2(x1, y1, x2, y2) = c1x1 − (d1 + e1)y1 + β1x2 + J1

dx2
dt

= f3(x1, y1, x2, y2) = α2x1 + (w2 − a2)x2 − b2y2 + I2

dy2
dt

= f4(x1, y1, x2, y2) = β2x1 − (d2 + e2)y2 + c2x2 + J2

O sistema apresenta solução estacionária (x1(t), y1(t), x2(t), y2(t)) = (x∗1, y
∗
1, x

∗
2, y

∗
2)

para entradas I1, J1, I2, J2 constantes, o que equivale a um ponto de equiĺıbrio no espaço

de estados x1 × y1 × x2 × y2. As coordenadas desse ponto são determinadas a partir de

f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 e f4 = 0. Ou seja:

(w1 − a1)x∗1 − b1y∗1 + α1x
∗
2 + 0y∗2 = −I1

c1x
∗
1 − (d1 + e1)y

∗
1 + β1x

∗
2 + 0y∗2 = −J1

α2x
∗
1 + 0y∗1 + (w2 − a2)x∗2 − b2y∗2 = −I2

β2x
∗
1 + 0y∗1 + c2x

∗
2 − (d2 + e2)y

∗
2 = −J2
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Escolheu-se o método de Cramer para se encontrar os valores de x∗1, y
∗
1, x∗2 e y∗2. Esse

método consiste em se obter a solução de um sistema de equações algébricas lineares a

partir do cálculo de determinantes, após se representar tal sistema de maneira matricial

(IEZZI; HAZZAN, 1977). Nesse caso:
w1 − a1 −b1 α1 0

c1 −(d1 + e1) β1 0

α2 0 w2 − a2 −b2
β2 0 c2 −(d2 + e2)

×

x∗1

y∗1

x∗2

y∗2

 =


−I1
−J1
−I2
−J2


Neste trabalho, busca-se investigar como os parâmetros de acoplamento entre as redes

afetam a dinâmica do sistema. Por isso, assume-se que as redes isoladas são idênticas; ou

seja, a1 = a2 = a, b1 = b2 = b, c1 = c2 = c, d1 = d2 = d, e1 = e2 = e e w1 = w2 = w. Para

simplificar a notação, define-se µ ≡ (w − a) e θ ≡ (d+ e).

O primeiro determinante a ser calculado é o da matriz D, que contém os coeficientes

das quatro variáveis:

det(D) = det


µ −b α1 0

c −θ β1 0

α2 0 µ −b

β2 0 c −θ

 (3.9)

Logo:

det(D) = (bc− µθ)2 + (α1θ − bβ1)(bβ2 − α2θ)

Para determinar x∗1, deve-se substituir a primeira coluna da matriz D pelo vetor-coluna

que contém as entradas, resultando na seguinte matriz:

Dx∗1 =


−I1 −b α1 0

−J1 −θ β1 0

−I2 0 µ −b

−J2 0 c −θ


cujo determinante vale:

det(Dx∗1) = (bc− µθ)(θI1 − bJ1) + (θI2 + bJ2)(θα1 − bβ1)
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O método de Cramer estabelece que para se encontrar o valor de x∗1, basta realizar

a divisão de det(Dx∗1) por det(D) (IEZZI; HAZZAN, 1977). Assim, conclui-se que a

expressão que representa x∗1 é:

x∗1 =
(bc− µθ)(θI1 − bJ1) + (θI2 + bJ2)(θα1 − bβ1)

(bc− µθ)2 + (α1θ − bβ1)(bβ2 − α2θ)
(3.10)

De modo análogo, pode-se, então, calcular os determinantes a partir dos quais se

obtêm as outras coordenadas do ponto de equiĺıbrio:

det(Dy∗1) = det


µ −I1 α1 0

c −J1 β1 0

α2 −I2 µ −b

β2 −J2 c −θ



det(Dx∗2) = det


µ −b −I1 0

c −θ −J1 0

α2 0 −I2 −b

β2 0 −J2 −θ



det(Dy∗2) = det


µ −b α1 −I1
c −θ β1 −J1
α2 0 µ −I2
β2 0 c −J2


Assim:

y∗1 =
(bc− µθ)(cI1 − µJ1) + (θI2 − bJ2)(cα1 − µβ1) + (bβ2 − θα2)(α1J1 − β1I1)

(bc− µθ)2 + (α1θ − bβ1)(bβ2 − α2θ)

x∗2 =
(bc− µθ)(θI2 − bJ2) + (bβ2 − θα2)(bJ1 − θI1)

(bc− µθ)2 + (α1θ − bβ1)(bβ2 − α2θ)

y∗2 =
(bc− µθ)(cI2 − µJ2) + (β2I2 − α2J2)(θα1 − bβ1) + (cα2 − µβ2)(θI1 − bJ1)

(bc− µθ)2 + (α1θ − bβ1)(bβ2 − α2θ)

Note que para α1 = α2 = 0, β1 = β2 = 0, I1 = I2 = I e J1 = J2 = J , as duas

redes estão isoladas e recebem entradas iguais, então x∗1 = x∗2 = (θI − bJ)/(bc − µθ) e

y∗1 = y∗2 = (cI −µJ)/(bc−µθ), que coincidem com as expressões (3.3) e (3.4) encontradas

para rede única, como esperado.
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Após descobrir as expressões anaĺıticas que representam as coordenadas x∗1, y
∗
1, x∗2

e y∗2 do ponto de equiĺıbrio do sistema linearizado, escreve-se a matriz jacobiana para

determinar a estabilidade do ponto. Essa matriz coincide com a matriz D dada por (3.9).

Os autovalores λ dessa matriz são determinados a partir:

det


µ− λ −b α1 0

c −θ − λ β1 0

α2 0 µ− λ −b

β2 0 c −θ − λ

 = 0

O polinômio do quarto grau resultante do cálculo desse determinante é:

λ4 + γ1λ
3 + γ2λ

2 + γ3λ+ γ4 = 0 (3.11)

com:

γ1 = 2(θ − µ)

γ2 = (θ − µ)2 + 2(bc− µθ)− α1α2

γ3 = 2(θ − µ)(bc− µθ) + b(α1β2 + α2β1)− 2θα1α2

γ4 = (bc− µθ)2 + bθ(α1β2 + α2β1)− b2β1β2 − θ2α1α2

O critério de Routh-Hurwitz (MONTEIRO, 2011) afirma que os autovalores do

polinômio (3.11) possuem parte real negativa se, e somente se, γ1 > 0, γ2 > 0, γ3 > 0,

γ4 > 0, δ1 ≡ (γ1γ2 − γ3)/γ1 > 0 e δ2 ≡ (δ1γ3 − γ1γ4)/δ1 > 0. Obviamente, com a variação

dos valores dos parâmetros, esses coeficientes podem variar, afetando a estabilidade da

solução de equiĺıbrio. Observe que uma condição necessária para a estabilidade dessa

solução é γ1 > 0 que corresponde a θ > µ; isto é, w < (a + d + e) = wc, sendo wc a

intensidade cŕıtica da autoconexão excitatória determinada para o caso de rede única.

Observe também que aumentar as intensidades dos acoplamentos α1 e α2, que são aqueles

entre as populações excitatórias das duas redes, leva a uma diminuição de γ2, o que

pode tornar instável a solução estacionária, caso esse coeficiente fique negativo. Quando

α1 = α2 = 0, aumentos em β1 e β2 diminuem γ4, que pode vir a se tornar negativo. Não

é trivial, contudo, determinar, num caso geral, as influências dos acoplamentos entre as

redes sobre os sinais dos coeficientes γ3, γ4, δ1 e δ2.
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Uma condição necessária para a ocorrência de bifurcação de Hopf e, consequentemente,

o surgimento de ciclo-limite, é a equação (3.11) ter um par números complexos-conjugados

e imaginários puros como ráızes. Isso significa que, no ponto de bifurcação, essa equação

é escrita da seguinte maneira:

(λ2 + Aλ+B)(λ2 + C) = 0 (3.12)

com A > 0, B > 0 e C > 0, pois, nesse caso, duas ráızes valem ±
√
−C e as outras duas

têm parte real negativa. Comparando (3.11) com (3.12), obtêm-se:

γ1 = A

γ2 = B + C

γ3 = AC

γ4 = BC

Consequentemente, δ1 = B e δ2 = 0. De acordo com o teorema de Hopf (GUCKENHEIMER;

HOLMES, 2002; MONTEIRO, 2011), o ciclo-limite, em torno do ponto de bifurcação (em

que δ2 = 0), corresponde a uma solução periódica de peŕıodo 2π/
√
C.

O sistema analisado nesta seção possui 14 parâmetros, que são a, b, c, d, e, w, α1,

α2, β1, β2, I1, I2, J1 e J2. Está longe de ser trivial determinar as regiões no espaço de

parâmetros de dimensão 14 em que a aproximação linear S(z) ' z é válida, a fim de

comprovar os resultados anaĺıticos apresentados neste caṕıtulo. Entretanto, observe que

z/
√
z2 + 1 ' z quando z é um número pequeno (ou seja, para |z| � 1). Lembre que as

coordenadas (x∗1, y
∗
1, x

∗
2, y

∗
2) do ponto de equiĺıbrio foram deduzidas impondo que:

ax∗1 = S(z∗1) ' z∗1

dy∗1 = S(z∗2) ' z∗2

ax∗2 = S(z∗3) ' z∗3

dy∗2 = S(z∗4) ' z∗4

em que z∗1 = w1x
∗
1−b1y∗1+α1x

∗
2+I1, z

∗
2 = c1x

∗
1−e1y∗1+β1x

∗
2+J1, z

∗
3 = w2x

∗
2−b2y∗2+α2x

∗
1+I2

e z∗4 = c2x
∗
2 − e2y∗2 + β2x

∗
1 + J2. Uma forma de tentar tornar z∗1 , z∗2 , z∗3 e z∗4 pequenos é

escolhendo a� 1 e d� 1.

19



Por isso, nas simulações apresentadas no próximo caṕıtulo, tomam-se a e d “pequenos”,

a fim de verificar se as simulações numéricas realizadas com os sistemas não lineares

originais (equações (3.1) e (3.2) para rede única e (3.5)-(3.8) para rede dupla) levam aos

resultados previstos analiticamente neste caṕıtulo, em que se linearizou a função sigmoidal.
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4 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Neste caṕıtulo, são apresentadas simulações computacionais relacionadas aos modelos

analisados no caṕıtulo anterior. As equaçoes diferenciais (3.1)-(3.2) para rede única e

(3.5)-(3.8) para rede dupla foram resolvidas numericamente usando o método de integração

numérica de Runge-Kutta de quarta ordem, com passo de integração 0,01. Os valores dos

parâmetros foram escolhidos de modo que fosse válida a aproximação linear da função

sigmoidal, ao menos em torno do ponto de equiĺıbrio.

4.1 Simulações com rede única

Considere o modelo descrito pelas equações diferenciais não lineares (3.1) e (3.2),

correspondente ao caso em que há apenas uma população excitatória e uma população

inibitória acopladas. As figuras (4.1)-(4.3) mostram a evolução temporal das variáveis

x(t) e y(t), a partir da condição inicial (x(0), y(0)) = (0, 0).

Na figura 4.1, a = 0,1, b = 1, c = 1, d = 0,1, e = 0,5, w = 0,3, I = 1 e J = 0.

Essa figura indica a convergência para a solução estacionária de coordenadas (x∗, y∗) =

(0,68; 1,14), que são valores idênticos aos que se obtêm a partir das expressões anaĺıticas

(3.3) e (3.4). Ainda, obtêm-se T = −0,40 < 0 e ∆ = 0,88 > 0, o que condiz com a

condição de estabilidade assintótica dessa solução (NEVES; MONTEIRO, 2015).

As figuras 4.2 e 4.3 mostram a convergência para uma solução periódica. Todos os

valores dos parâmetros são idênticos aos da figura 4.1 exceto o valor de w na figura 4.2

e o valor de e na figura 4.3. Na figura 4.2, tem-se w = 0,8, que é um valor maior que o

cŕıtico wc = a+ d+ e = 0,7. Na figura 4.3, usou-se e = 0,05, que é um valor menor que o

cŕıtico ec = w− (d+a) = 0,1. Lembre que, para rede única, para w = wc ou para w > 0 e

e = ec, o sistema sofre uma bifurcação de Hopf. Assim, quando w > wc ou quando w > 0
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e e < ec, o sistema converge para um ciclo-limite (NEVES; MONTEIRO, 2015).

Figura 4.1: Evolução temporal de x(t) e y(t) para a = 0,1, b = 1, c = 1, d = 0,1,, e = 0,5,

w = 0,3, I = 1 e J = 0, a partir de (x(0), y(0)) = (0, 0).

Figura 4.2: Evolução temporal de x(t) e y(t) para a = 0,1, b = 1, c = 1, d = 0,1, e = 0,5,

w = 0,8, I = 1 e J = 0, a partir de (x(0), y(0)) = (0, 0).

Figura 4.3: Evolução temporal de x(t) e y(t) para a = 0,1, b = 1, c = 1, d = 0,1, e = 0,05,

w = 0,3, I = 1 e J = 0, a partir de (x(0), y(0)) = (0, 0).
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4.2 Simulações com redes acopladas

Em cada simulação numérica das equações diferenciais não lineares (3.5)-(3.8),

calcularam-se numericamente os expoentes de Lyapunov L1, L2, L3 e L4, usando o método

proposto Wolf et al. (1985). Os expoentes de Lyapunov indicam a natureza do atrator

e cada um deles mede a convergência ou divergência de trajetórias vizinhas ao longo

de uma direção do espaço de estados. Como o sistema (3.5)-(3.8) é de quarta ordem,

então o espaço de estados é quadridimensional. Por isso, existem quatro expoentes de

Lyapunov. Expoente de Lyapunov negativo indica contração ao longo de uma direção;

positivo indica expansão. Ao longo de uma trajetória no espaço de estados, a distância

entre dois estados, conforme o tempo passa, se mantém constante na média. Por isso, o

expoente de Lyapunov associado a essa direção é nulo. Quando L1,2,3,4 < 0, a solução

atratora é um ponto (um ponto de equiĺıbrio); quando L1 = 0 e L2,3,4 < 0, a solução

atratora é um ciclo (um ciclo-limite); quando L1 = L2 = 0 e L3,4 < 0, o atrator é um

toro; quando L1 > 0, L2 = 0 e L3,4 < 0, o atrator é estranho, o que corresponde a uma

dinâmica caótica (GUCKENHEIMER; HOLMES, 2002; MONTEIRO, 2011).

Nas simulações mostradas nesta seção, os valores dos parâmetros a, b, c, d, e, I1, I2,

J1 e J2 são mantidos fixos e os valores de w, α1 = α2 = α, β1 = β2 = β são variados.

Assim, é investigado como a dinâmica do modelo pode ser influenciada pela variação de

w, α e β.

Foram escolhidos a = d = 0,01, b = 2, c = 1, e = 1, I1 = 2, I2 = 1, J1 = 0 e

J2 = 0. Na figura 4.4, mostram-se gráficos da variável x1 em função de t, para diversas

escolhas de w, α e β. Os gráficos correspondentes às outras três variáveis (x2, y1 e y2)

apresentam uma evolução temporal qualitativamente semelhante ao da variável x1; por

isso, eles foram omitidos. Na verdade, foram realizadas muitas simulações. Os nove casos

da figura 4.4 são os que julgamos serem os mais interessantes, a fim de ilustrar a dinâmica

do sistema investigado.

Como o sistema é de quarta ordem, é imposśıvel visualizar sua dinâmica no seu espaço

de estados tetradimensional. Porém, pode-se tentar observar essa dinâmica a partir de

projeções. A figura 4.5 mostra a projeção das dinâmicas correspondentes aos casos (a)-(i)

da figura 4.4 no plano x1 × y1.
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Figura 4.4: Evoluções temporais de x1(t) variando os valores de w, α e β, a partir de

(x1(0), y1(0), x2(0), y2(0)) = (0, 0, 0, 0). Nos casos (a) e (b), converge-se para

uma solução estacionária; nos casos (c), (e), (g), (h), (i) para um ciclo-limite;

no caso (d) para um toro; no caso (f) para um atrator caótico.

No caso (a), tem-se w = 0,8, α = 0 e β = 0, de modo que as duas redes se encontram

desacopladas. Obtém-se, numericamente, que x1 → 1,68, o que coincide com o valor

obtido de x∗1 = (θI1 − bJ1)/(bc − µθ) ' 1,68. Assim, a expressão anaĺıtica (3.10) prevê

com ótima precisão a solução estacionária para o qual o sistema não linear converge. Os

expoentes de Lyapunov são todos negativos e dados por L1 = L2 = L3 = L4 ' −0,11, o

que condiz com o fato de o atrator ser um ponto (de equiĺıbrio).

Nos casos (b) até (i), as redes se encontram acopladas.

Em (b), w = 0,8, α = 0,1 e β = 0. A trajetória no espaço de estados converge para

um ponto de equiĺıbrio, o que é confirmado pelos valores encontrados dos expoentes de

Lyapunov, que são todos negativos e dados por L1 ' L2 ' −0,06 e L3 = L4 ' −0,16.

Nesse caso, x1 → 1,76, que é o mesmo valor obtido da expressão anaĺıtica (3.10). O ponto
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Figura 4.5: Trajetórias projetadas no plano y1 × x1 dos casos (a)-(i) da figura 4.4.

de equiĺıbrio correspondente é, de fato, assintoticamente estável, pois: γ1 ' 0,44 > 0,

γ2 ' 2,44 > 0, γ3 ' 0,51 > 0, γ4 ' 1,43 > 0, δ1 ' 1,29 > 0 e δ2 ' 0, 02 > 0; assim, as

condições de estabilidade do critério de Routh são satisfeitas.

Em (c), w = 0, 8, α = 0,3 e β = 0. Com isso, obteve-se L1 ' 0, L2 ' −0,06 e

L3 ' L4 ' −0,25. Os valores dos expoentes de Lyapunov indicam que o atrator é um

ciclo-limite. Nesse caso, o critério de Routh para a estabilidade do ponto equiĺıbrio falha,

pois δ2 ' −0,03 < 0. Por isso, o ponto de equiĺıbrio é instável. Portanto, comparando-se

os casos (b) e (c), mostra-se que se pode causar oscilação na atividade das populações

neuronais aumentando o valor de α.

Ao variar somente o valor de w, pode-se também causar oscilação, se w > wc =

(a + d + e). Em (d), w = 1,1; α = 0,1 e β = 0; com isso, w = 1,1 > wc = 1,02. Nesse

caso, L1 ' L2 ' 0, L3 ' −0,02 e L4 ' −0,15. Logo, a solução converge para um toro de

dimensão dois. O ponto de equiĺıbrio é instável, porque γ1 ' γ3 ' −0,16 < 0.

Em (e), w = 0,9, α = 0,3 e β = 0; consequentemente, L1 ' 0, L2 ' −0,05, L3 ' −0,10
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e L4 ' −0,36. Apesar da variação de w e de α, não houve uma mudança qualitativa no

atrator das figuras (c) e (e), pois ambas figuras são ciclos-limite.

Em (f), w = 1,3, α = 0,3 e β = 0. Com esses valores, uma solução atratora do

tipo caótica aparece no espaço de estados desse sistema, pois os expoentes de Lyapunov

encontrados valem L1 ' 0,02, L2 ' 0, L3 ' −0,06 e L4 ' −0,17. Ampliamos a figura

correspondente ao caso (f), para mostrar a riqueza de detalhes do atrator. Isso é mostrado

na figura 4.6.
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Figura 4.6: Projeção do atrator caótico correspondente ao caso (f) no plano x1 × y1.

Essa sequência de figuras mostra que, conforme se aumentam w e/ou α, a dimensão

do atrator pode aumentar (pois ponto de equiĺıbrio tem dimensão zero, ciclo-limite tem

dimensão um, toro bidimensional tem dimensão dois e atrator caótico tem dimensão

fracionária (GUCKENHEIMER; HOLMES, 2002; MONTEIRO, 2011).

Até agora, manteve-se β = 0. Variando esse parâmetro, a natureza do atrator também

pode ser alterar. Por exemplo, em (g), com w = 1,3, α = 0,3 e β = 0,1, tem-se um ciclo-

limite, pois L1 ' 0, L2 ' −0,01, L3 ' −0,05 e L4 ' −0,10. Portanto, comparando
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(f) com (g), nota-se que aumentar o est́ımulo às populações inibitórias fez com o atrator

tornasse-se menos complexo, passando de caótico para ciclo-limite.

Nem sempre, porém, a variação de β altera o atrator. Em (h), w = 1,1, α = 0,3 e

β = 0,1; em (i), w = 1,1, α = 0,3 e β = 0,3. Em ambos os casos, apesar da diferença do

valor de β, tem-se um ciclo-limite, pois em (h) L1 ' 0, L2 ' L3 ' −0,03 e L4 ' −0,02 e

em (i) L1 ' 0, L2 ' −0,04 e L3 ' L4 ' −0,06.

Quando as populações oscilam regularmente, elas têm suas atividades variando de

forma sincronizada, como mostra a figura 4.7, que corresponde ao caso (i). Portanto,

solução periódica implica sincronismo na atividade das quatro populações.
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Figura 4.7: Evolução temporal de x1(t), x2(t), y1(t) e y2(t) no caso (i).

Obviamente, para inúmeras escolhas de valores de parâmetros, a aproximação linear

usada no caṕıtulo anterior não é válida para prever a dinâmica do caso não linear. Por

exemplo, para w = 1,1 e α = β = 1,2, verifica-se que x1 → 100, como mostrado na figura

4.8. Esse valor é muito diferente daquele previsto pela expressão (3.10). A explicação

para isso é a seguinte. Lembre que dx1/dt = −ax1 + S(z). Em regime estacionário; isto

é, para dx1/dt = 0, tem-se nesse caso que |z| � 1; portanto, S(z) ' 1. Assim, x1 → 1/a.
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Como a = 1/100, então x1 → 100.

Neste caṕıtulo, mostrou-se que atratores de naturezas diferentes podem surgir no

espaço de estados de duas redes de Wilson-Cowan acopladas. Outros autores já haviam

mostrado isso, para outras escolhas de valores de parâmetros (BORISYUK et al., 1995;

UETA; CHEN, 2003; HAYASHI, 1994; MARUYAMA; KAKIMOTO; ARAKI, 2014).

Entretanto, encontramos esses comportamentos para a e d “pequenos”.

A posśıvel relevância desse resultado é discutida no caṕıtulo final desta dissertação.

Parte desses resultados foi recentemente publicada em artigo de periódico (NEVES;

MONTEIRO, 2016).
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Figura 4.8: Evolução temporal de x1(t) a partir da origem do espaço de estados, para

w = 1,1 e α = β = 1,2.
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho, analisaram-se os modelo de rede única e de rede dupla de Wilson-

Cowan, considerando que as constantes de taxas de decaimento das populações

(representadas por a e d) eram “pequenas”. Essas escolhas tornam válida a aproximação

linear da função sigmoidal em algumas regiões do espaço de parâmetros de dimensão 14.

No caso de rede única, mostrou-se que o sistema converge para solução estacionária

ou periódica, de modo que esta somente é possivel se w > wc ou w > 0 e e < ec. Assim,

a dinâmica da rede única pode ser oscilatória mesmo com entradas constantes.

No caso de rede dupla, mostrou-se, por meio de simulações numéricas, que variando

os valores dos parâmetros w, α e β, é posśıvel fazer o sistema convergir para três tipos de

solução: estacionária (ponto de equiĺıbrio), periódica (ciclo-limite ou toro bidimensional)

ou caótica. O caso caótico é relevante porque, com apenas quatro populações neuronais

acopladas, duas excitatória e duas inibitórias, pode se produzir um ńıvel de atividade que

é aperiódico e limitado, como os sinais captados em EEGs. De fato, explicar a origem das

oscilações de EEGs foi e é um problema crucial em Neurodinâmica (ENGEL; KöNIG;

SCHILLEN, 1992), que tem a pretensão de desvendar o código usado por neurônios

para transmitir informações. Além disso, verificou-se que, quando as populações oscilam

periodicamente, elas o fazem de maneira sincronizada.

As expressões anaĺıticas apresentadas no caṕıtulo 3 partiram da suposição de que

S(z) ' z. Para testar a validade dessas expressões, é necessário, como já comentado, que

a � 1 e d � 1. Constantes de taxa de decaimento natural “pequenas”são encontradas

em populações de neurônios responsáveis pela formação de memórias de curto prazo.

Portanto, a validade das nossas expressões poderiam ser testadas, em laboratório, em tais

populações neuronais.
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Um próximo passo para este trabalho seria considerar que S(z) é, na verdade, não

linear, e levar isso em conta num estudo anaĺıtico do caso de duas redes acopladas. Ou,

então, usar a aproximação linear para investigar a dinâmica de diversas redes acopladas,

que podem gerar novos tipos de atratores.
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