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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko

Ludovico Minati

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem na-
zwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy
doktorskiej

2012 Philosophy doctor (PhD) in Neuroscience, rozprawa doktorska
obroniona 20 lipca 2012 r., stopień przyznano 5 października 2012 r.
przez Brighton and Sussex Medical School, Falmer, Wielka Brytania.
Tytuł pracy: “Multimodal analysis of the neural correlates of decision-
making in the context of financial risk”, promotor Prof. Hugo Crit-
chley.

2009 Master’s degree (MSc) in Medical Physics, przyznany 31 grud-
nia 2009 r. przez The Open University, Milton Keynes, Wielka Bryta-
nia. Tytuł pracy: “Higher-order tensor, non-tensor and multi-compartmental
models for diffusion imaging”

2009 Bachelor’s degree (BSc) in Physical Science, przyznany 31 grud-
nia 2009 r. przez The Open University, Milton Keynes, Wielka Bry-
tania, z oceną dobry plus (ang. upper-second class honours). Tytuł
projektu końcowego: “Localization of brain activity with electro- and
magneto- encephalography (EEG/MEG): a critical review of physical
foundations and models”

2008 Master’s degree (MSc) in Applied Cognitive Neuroscience,
przyznany 24 września 2008 r. przez University of Westminster, Lon-
dyn, Wielka Brytania z wyróżnieniem (ang. distinction). Tytuł pracy:
“A multi-modal investigation of music perception with functional MRI
(fMRI) and event- related potentials (ERPs): experiments on musical
syntax and sensory consonance”

2006 Master’s degree (MSc) in Science, przyznany 31 grudnia 2006
r. przez The Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania z wy-
różnieniem (ang. distinction). Tytuł pracy: “Higher-order tensor, non-
tensor and multi-compartmental models for diffusion imaging”.

2004 Bachelor’s degree (BSc) in Information Technology and Com-
puting, przyznany 31 marca 2004 r. przez The Open University, Mil-
ton Keynes, Wielka Brytania z oceną dobry plus (ang. upper-second
class honours). Tytuł projektu końcowego: “Musical genre classifica-
tion of audio signals using neural networks”
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1.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednost-
kach naukowych

06/2016-obecnie Profesor wizytujący, Zakład Teorii Systemów Złożonych,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

08/2015-obecnie Konsultant ds. badań i rozwoju (praca na własny rachu-
nek), In2H2 Inc., Folsom CA, Stany Zjednoczone

01/2014-obecnie Gość uczestnik stażu podoktorskiego (fundowany zewnętrz-
nie w ramach pracy na własny rachunek do czerwca 2016 r.), Center
for Mind/Brain Science (CIMeC), Uniwersytet w Trydencie, Trydent,
Włochy

07/2016-09/2016 Adiunkt, Institute of Innovative Research, Tokyo Insti-
tute of Technology, Tokio, Japonia

04/2016-06/2016 Wykładowca z zakresu robotyki zatrudniony na podsta-
wie kontraktu, Zakład Informatyki, University of Bolzano, Bolzano,
Włochy

05/2013-07/2015 Zewnętrzny współpracownik/członek grupy badawczej,
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Mediolan, Wło-
chy

02/2012-12/2013 Pracownik naukowy pracujący w pełnym wymiarze go-
dzin (poziom 8), Clinical Imaging Sciences Centre, Brighton and Sus-
sex Medical School, Falmer, Wielka Brytania

02/2012-04/2013 Zewnętrzny współpracownik/członek grupy badawczej,
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Mediolan, Wło-
chy

06/2010-02/2012 Współpracownik, pracownik naukowy pracujący w peł-
nym wymiarze godzin i lider grupy, Fondazione IRCCS Istituto Neu-
rologico Carlo Besta, Mediolan, Włochy

01/2009-05/2010 Pracownik naukowy pracujący w pełnym wymiarze go-
dzin (poziom 7), Clinical Imaging Sciences Centre, Brighton and Sus-
sex Medical School, Falmer, Wielka Brytania

02/2008-01/2009 Współpracownik, pracownik naukowy pracujący w peł-
nym wymiarze godzin, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta, Mediolan, Włochy

02/2005-01/2008 Konsultant ds. badań (praca na własny rachunek), Fon-
dazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Mediolan, Włochy
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2002-2004 Konsultant ds. badań i rozwoju (praca na własny rachunek),
Microsystems Srl, Mediolan, Włochy; MS Lab Srl, Trydent, Włochy;
NeuriCam SpA, Trydent, Włochy; Współzałożyciel i członek zarządu,
MS Lab Srl, Trydent, Włochy

2 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę po-
stępowania habilitacyjnego

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), wskazuję jednotema-
tyczny cykl 6 publikacji zatytułowany:

Elektroniczne sieci chaotycznych oscylatorów jako fizyczne
modele zjawisk emergentnych w dynamice neuronowej

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia nauko-
wego

[H1] L. Minati, Experimental dynamical characterization of five autonomo-
us chaotic oscillators with tunable series resistance, Chaos 24, 033110
(2014). (IF2014 = 1.954, liczba cytowań: 6)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Mój wkład to 100%.

[H2] L. Minati, Experimental synchronization of chaos in a large ring of
mutually coupled single-transistor oscillators: phase, amplitude, and
clustering effects, Chaos 24, 043108 (2014). (IF2014 = 1.954, liczba cy-
towań: 7)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Mój wkład to 100%.

[H3] L. Minati, P. Chiesa, D. Tabarelli, L. D’Incerti, J. Jovicich, Synchro-
nization, non-linear dynamics and low-frequency fluctuations: analo-
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gy between spontaneous brain activity and networked single-transistor
chaotic oscillators, Chaos 25, 033107 (2015). (IF2015 = 2.049, liczba
cytowań: 5)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi
80%.

[H4] L. Minati, Experimental Implementation of Networked Chaotic Oscil-
lators Based on Cross-Coupled Inverter Rings in a CMOS Integrated
Circuit, J Circuit Syst Comp 24, 1550144 (2015). (IF2015 = 0.308,
liczba cytowań: 0)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Mój wkład to 100%.

[H5] L. Minati, Remote synchronization of amplitudes across an experimen-
tal ring of non-linear oscillators, Chaos 25, 123107 (2015). (IF2015 =
2.049, liczba cytowań: 1)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Mój wkład to 100%.

[H6] L. Minati A. De Candia, S. Scarpetta, Critical phenomena at a first-
order phase transition in a lattice of glow lamps: Experimental findings
and analogy to neural activity, Chaos 26, 073103 (2016). (IF2015 =
2.049, liczba cytowań: 0)

Mój wkład w niniejszą pracę obejmuje badania, projektowanie i kon-
strukcję aparatury doświadczalnej, projektowanie i wykonywanie wszyst-
kich eksperymentów, symulacje, analizę danych i interpretację wyni-
ków oraz przygotowanie manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi
80%.
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2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wy-
ników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzysta-
nia.

2.3.1 Wprowadzenie

Można śmiało uznać, że zagadnienie genezy stanów umysłu oraz pytanie o
wolną wolę podmiotu nigdy nie stracą na aktualności. Należą one do najbar-
dziej zasadniczych i pierwotnych zagadnień, a mierzyli się z nimi myśliciele
wszystkich kultur i epok. Oczywiście sposób formułowania powyższego py-
tania ulegał znaczącym zmianom na przestrzeni lat; po odkryciu roli mózgu
i przyjęciu go za fizyczny ośrodek odpowiadający za te zjawiska zasadniczo
przyjęło ono formę: jak to możliwe, aby tak niezmierzone bogactwo świado-
mych doznań i przeżyć, myślenia, poznania i emocji wywodziło się z tego
małego, mokrego, ciepłego, galaretowatego, delikatnego i ostatecznie nie-
zrównoważonego kawałka materii, która obecnie próbuje nawet badać samą
siebie [1, 2]? Z perspektywy historycznej, do stosunkowo niedawna badanie
dylematu psychofizycznego pozostawało obiektem zainteresowania niemalże
wyłącznie filozofii [3]. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci sy-
tuacja zmieniła się radykalnie ze względu na dostępność szerokiego zestawu
narzędzi fizycznych i obliczeniowych służących do mierzenia, modelowania
i symulowania aktywności mózgu, co umożliwia doświadczalne podejście do
problemu, otwierając drogę do formułowania falsyfikowalnych teorii o fizycz-
nych podstawach wyższych funkcji mózgu [4].

Jednym z najbardziej istotnych paradygmatów w neuronauce był (i po-
zostaje) lokalizacjonizm, a mianowicie hipoteza, a nawet przewidywanie, że
relacje między funkcjami poznawczymi a strukturami mózgu są określone
w stosunku jeden-do-jednego lub najwyżej jeden-do-wielu. Choć pogląd ten
ma swoje korzenie w starożytności, dopiero w XIX wieku zyskał poparcie w
postaci badań Pierre’a Paula Broca dostarczających jednoznacznych dowo-
dów klinicznych na lokalizację niektórych funkcji, takich jak tworzenie mowy
artykułowanej [4, 5]. Ten pogląd nadal wywiera potężny wpływ na współcze-
sną neuronaukę, co potwierdza fakt, iż w ramach wielu (jeśli nie większości)
współczesnych badaniach neurofizjologicznych i neuroobrazowych próbuje
się ustalić, które obszary lub sieci obszarów mózgowych generują aktywność
lub wykazują strukturalne właściwości korelujące z badaną zmienną, taką
jak parametry behawioralne. Zaskakiwać może fakt, że w tym celu nadal
stosuje się głównie mniej lub bardziej złożone ogólne modele liniowe [6].
Podejście to z pewnością okazało się owocne, a badania nad liniowymi kore-
lacjami rzeczywiście wniosły istotne spostrzeżenia, ponieważ pola czuciowe,
ruchowe i kojarzeniowe, oraz w mniejszym stopniu procesy poznawcze, zo-
stały w znaczącym zakresie zlokalizowane. Niemniej jednak lokalizacjonizm
i modelowanie liniowe wykazują fundamentalne ograniczenia, ponieważ wyż-
sze funkcje poznawcze są czymś więcej niż tylko sumarycznym efektem roz-
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łącznych aktywności zachodzących w wyraźnie określonych obszarach mózgu
[4, 7]. Uświadomienie sobie tego faktu jest ściśle związane z nurtem filozoficz-
nym zwanym emergentyzmem, który w swych rozmaitych sformułowaniach
zakłada, że świadomość, poznanie i emocje stanowią zjawiska emergentne,
których nie można trywialnie sprowadzić do superpozycji właściwości i sta-
nów poszczególnych części składowych mózgu [1, 2, 3, 4, 7]. Taka perspek-
tywa ściśle odpowiada współczesnej nauce systemów złożonych, stawiającej
sobie za cel odkrywanie zjawisk uniwersalnych wskazujących na emergen-
cję właściwości, których nie da się trywialnie odwzorować na poszczególne
elementy w różnorodnych samoorganizowanych systemach fizycznych, bio-
logicznych, społecznych, a nawet neuronowych [8].

Do rozwoju współczesnej neuronauki zasadniczo przyczyniły się fizyka
i inżynieria, które wniosły znaczący wkład techniczny w postaci szeregu
rozmaitych technik przydatnych w badaniu struktury i aktywności mózgu,
takich jak na przykład elektroencefalografia (ang. electroencephalography,
EEG), magnetoencefalografia (ang. magnetoencephalography, MEG), rezo-
nans magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging, MRI) we wszystkich
formach i odmianach, in vivo oraz in vitro takich technik akwizycji da-
nych takich jak między innymi metoda stabilizacji skrawka błony (ang.
patch-clamp), matryce korowe i wieloelektrodowe (ang. multi-electrode ar-
rays, MEA) oraz mikroskopia dwufotonowa [4, 9]. Jednakże, jak podkreślo-
no w ostatnim artykule wstępnym, od fizyki można i powinno się oczeki-
wać znacznie więcej, a mianowicie wprowadzenia solidnych paradygmatów
teoretycznych do stawiania fundamentalnych pytań odnośnie do zjawisk po-
wstających w mózgu i ich związku z innymi układami fizycznymi [10]. W
przeciwnym razie grozi nam ryzyko, że nowe metody będą stosowane po
staremu, co oznacza ograniczanie się paradygmatem lokalizacjonizmu, a to
z założenia neguje możliwość modelowania zjawisk emergentnych; jak wska-
zano powyżej, ryzyko jest bardzo realne, ponieważ wiele spośród prowadzo-
nych obecnie badań neuronaukowych zasadza się na modelach liniowych i
tylko niewielka ich część otwarcie podejmuje próby modelowania wyższych
procesów poznawczych jako emergentnych zjawisk mózgowych.

Jak można było się spodziewać, fizyka pracy mózgu sama w sobie cieszy
się sporym zainteresowaniem. Z jednej strony istnieje rozbudowana litera-
tura eksperymentalna w zakresie biofizyki, gdzie usiłuje się rygorystycznie
modelować zjawiska mikroskali, takie jak dynamika synaps, receptorów, itd.
Z drugiej strony, w odniesieniu do rozumienia właściwości makroskali istot-
nych z punktu widzenia dualizmu umysł-mózg, mamy do czynienia z czymś
przywodzącym na myśl „wrodzony wstręt” wobec modelowania dynamiki
mózgu zgodnie z klasycznym systemem mechanicznym, co wydawałoby się
sprzeczne z naszym subiektywnym postrzeganiem wolnej woli [11]. W re-
zultacie rozważono zasadniczo odmienne kierunki teoretyczne postulujące,
iż zjawiska stochastyczne, a nawet kwantowe, są niezbędne do powstawania
umysłu, lub, co moim zdaniem bardziej wiarygodne, zakładające kluczową
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rolę deterministycznej dynamiki chaotycznej. W czasie pisania tego tekstu
przeważała opinia, że zrozumienie tego, jak umysł powstaje w mózgu i osta-
tecznie go kształtuje, zasadniczo wymaga wkładu ze strony teorii samoor-
ganizacji, teorii systemów dynamicznych i teorii sieci [7, 12, 13, 14, 15, 16].

Związek między fizyką i neuronauką można pogłębić poprzez przyjęcie
podejścia fizycznego przy badaniu mózgu, dzięki czemu jego porównanie z
innymi naturalnymi jak i sztucznymi systemami fizycznymi będzie bardziej
wyraźne. Choć ta koncepcja zdecydowanie nie jest nowa, względnie mało
badań zostało przeprowadzonych w kierunku wywoływania emergentnych,
obserwowanych w mózgu zjawisk w innych układach fizycznych oraz prze-
prowadzania badań bezpośrednio porównujących mózg z innymi układami
fizycznymi w oparciu o dane doświadczalne [13, 14, 16, 17]. Pojęcie budo-
wy neuromorficznych architektur obliczeniowych jest dobrze ugruntowane
zwłaszcza w informatyce i istnieje mnóstwo algorytmów (np. wielowarstwo-
wy perceptron) i urządzeń (np. czujniki obrazu podobne do siatkówki), które
otwarcie próbują replikować wybrane aspekty struktury i funkcji biologicz-
nych układów neuronowych [18, 19]. Jednakże na ogół takie neuromorficzne
systemy przeznaczone są do rozwiązywania określonych problemów w spo-
sób uprzednio ustalony, a nie do replikowania zjawisk emergentnych obser-
wowanych w mózgu. Na chwilę obecną te dwa wymogi są w rzeczywistości
antytetyczne, ponieważ przeważnie brakuje nam narzędzi teoretycznych do
„wykorzystania” emergencji w rozwiązywaniu zadanych problemów oblicze-
niowych.

W związku z powyższym jest sporo pracy do wykonania w zakresie opra-
cowywania systemów fizycznych, które są w stanie replikować przynajmniej
kilka wybranych aspektów dynamiki emergentnej w mózgu. Podjęcie ta-
kich działań jest moim zdaniem uzasadnione potrzebą uzupełnienia „ma-
instreamowych” neuronaukowych badań obliczeniowych z kilku powodów.
Po pierwsze, w systemach fizycznych na powstawanie emergentnych wła-
ściwości globalnych ogromny wpływ mają często takie „niuanse” jak małe
rozbieżności parametryczne pomiędzy elementami składowymi, elektroter-
miczny szum w zmiennych oscylacyjnych, szum w parametrach dynamicz-
nych, nieidealne zachowania takie jak obecność elementów „pasożytniczych”,
brak dyskretyzacji, i tak dalej. W praktyce takie aspekty nie są błahostką do
uchwycenia w numerycznych symulacjach, stąd też są one często pomijane w
modelach obliczeniowych, jako że włączenie ich może prowadzić do zbyt zło-
żonych układów równań, które stanowią problem dla solverów [17, 20, 21]. Po
drugie, istnieje inherentna potrzeba ponownego uchwycenia aspektów emer-
gentnej dynamiki mózgu w sztucznych systemach fizycznych w celu uzyska-
nia platform doświadczalnych pozwalających na weryfikację hipotez, które
mogą być trudne do sprawdzenia w biologicznych sieciach neuronowych, i
docelowo opracowania praktycznych zastosowań dla takich systemów. W
rzeczy samej, przeważającym podejściem jest budowanie cyfrowych maszyn
matematycznych ze względu na ich elastyczność i uniwersalność; jednakże,
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hipotetyczne alternatywne paradygmaty oparte na obliczeniach przez emer-
gencję w rozproszonych sieciach analogowych mogą umożliwić dostęp do
ogromnych ilości mocy obliczeniowej: dobrym przykładem jest fakt, że zdol-
ne do realistycznej symulacji sieci neuronowe wymagają maszyn cyfrowych,
które są o wiele rzędów wielkości większe i bardziej energochłonne niż ich
biologiczne odpowiedniki [22, 23, 24, 25].

Niniejsza praca koncentruje się na ostatecznym osiągnięciu tego celu w
drodze realizacji elektronicznych sieci oscylatorów chaotycznych. Z punktu
widzenia fizyki, nie ma nic inherentnie wyjątkowego w zakresie elektrycznych
lub elektronicznych obwodów; naśladowanie dynamiki mózgu hipotetycznie
jest również możliwe w systemach nieliniowych realizowanych za pomocą
elementów mechanicznych, optycznych i chemicznych. Jednakże obecnie ob-
wody elektroniczne wykazują się niebagatelnymi praktycznymi zaletami: są
mało wymagające, niedrogie w realizacji i proste do wbudowania, sprzęże-
nia i replikacji; i to o wiele bardziej niż preparaty biologiczne in vitro takie
jak kultury neuronowe. Badania chaosu w elektronicznych obwodach wzięły
swój początek po pierwszym przypadkowym zaobserwowaniu „nieregularne-
go zachowania” przez van der Pola, a nabrały tempa po wynalezieniu przez
Leona Chua’ę pierwszego obwodu elektronicznego intencjonalnie wykazu-
jącego chaotyczne zachowanie, generując nadzwyczajnie bogaty repertuar
atraktorów [26, 27, 28, 29]. Chociaż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
badania w dziedzinie elektroniki nieliniowej spotykały się z ogromnym za-
interesowaniem, wskazuje się na trzy ograniczenia omówione bardziej szcze-
gółowo poniżej. Po pierwsze, sporo badań poświęcono „typowym” obwodom
takim jak obwód Chua’y lub „chaotycznym adaptacjom” znanych oscylato-
rów takich jak oscylatory Hartleya i Colpittsa. Po drugie, tylko niewielka
część istniejących projektów badawczych badała w sposób eksperymentalny
zachowanie fizycznie zrealizowanych sieci oscylatorów chaotycznych. Po trze-
cie, niewiele jeszcze zostało osiągnięte w zakresie jednoznacznego określenia
powiązań pomiędzy zachowaniem tych sieci a zjawiskami emergentnymi ob-
serwowanymi w mózgu.

Nadrzędnym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że niektóre emer-
gentne właściwości (cechy statystyczne) aktywności mózgu mogą w pewnym
stopniu być naśladowane w sieciach elektronicznych oscylatorów chaotycz-
nych, i tym samym zaproponowanie nowych obwodów oscylatorów, które być
może pomogą ożywić zainteresowanie tą dziedziną. Tematyka tej pracy kon-
centruje się na ogólnych zjawiskach emergentnych, takich jak spontaniczne
powstawanie wzorów poprzez synchronizację, bez podejmowania prób repli-
kowania określonych funkcji mózgowych lub budowania modeli w oparciu o
parametry oscylatorów, które wykazują bezpośrednią biologiczną odpowied-
niość; z tego punktu widzenia, niniejsze podejście jest zdecydowanie inne i
ma charakter uzupełniający względem głównego nurtu neuronauki oblicze-
niowej jak i realizacji neuromorficznych architektur obliczeniowych. Chociaż
należy zachować ostrożność, aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę wyciąga-
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nia pochopnych wniosków z powierzchownych podobieństw, moim zdaniem
możliwość elektronicznego naśladowania wybranych aspektów emergencji w
sieciach mózgowych może mieć znaczenie w kontekście sformułowania i zwe-
ryfikowania hipotez w różnych skalach (w mikro-, mezo- i makroskalach sieci,
jak omówiono poniżej) i układach (in vivo, in vitro, in silico).

2.3.2 Szczegółowe omówienie prac

[H1] L. Minati, Experimental dynamical characterization of five autonomo-
us chaotic oscillators with tunable series resistance, Chaos 24, 033110
(2014).

Jednym z najbardziej fundamentalnych aspektów dynamiki neuronowej
jest to, że neurony, a w pewnych okolicznościach nawet rozdzielone aksony,
mają dostęp do wielu dynamicznych zachowań prowadzących do okresowej,
quasi-okresowej i chaotycznej aktywności, co wyraża się podczas generowa-
nia odosobnionych impulsów i wybuchów oraz nieregularnych sekwencji im-
pulsów i wybuchów [30, 31, 32, 33]. Własności dynamiczne poszczególnych
neuronów są determinowane przez fenotyp (poziom ekspresji genów zwią-
zanych na przykład z formowaniem i utrzymaniem receptora) oraz przez
zmienne elektryczne i biochemiczne (takie jak wewnątrz- i zewnątrzkomór-
kowe stężenia jonów) [4]; w odniesieniu do skali czasowej aktywności poznaw-
czej, pierwsza grupa może być w dużym stopniu postrzegana jako parametry
stałe, a druga jako parametry kontroli, które zmieniają się dynamicznie. Co
istotne, takie zróżnicowanie dynamiki neuronowej zaobserwowano w skali
mikro-, mezo- i makroskopowej, na przykład w olbrzymich aksonach kała-
marnicy [34], zespołach komórek [35, 36] i w całym mózgu [31, 37]. Obecnie
panuje zgodne przekonanie, że ma to kluczowe znaczenie w powstawaniu
zmiennych w czasie wzorów pośredniej synchronizacji, które wspomagają
przełączanie pomiędzy różnymi trybami aktywności w oparciu o zasadniczo
stałą strukturę połączeń, ostatecznie skutkując wielopostaciowością i celo-
wością aktywności poznawczej [11, 13, 38].

Jest zatem oczywiste, że zasadniczym elementem przy każdej próbie od-
tworzenia złożoności dynamiki neuronowej w innych systemach fizycznych
będzie dostępność oscylatorów, które mogą generować sygnały charaktery-
zujące się różnymi właściwościami dynamicznymi jako funkcję jednego lub
większej ilości dostrajalnych parametrów kontrolnych. W tym kontekście
oczywistym skojarzeniem jest paradygmatyczny przypadek obwodu Chua’y
[26], niemniej jednak inne topologie oscylatorów tranzystorowych wykazują
się pewnymi zaletami w kontekście generowania złożonej dynamiki za po-
mocą obwodów elementarnych, które można łatwo zrealizować w praktyce i
sprzęgać w dużych sieciach (np. [39]). Choć istnieje rozbudowana literatura
na temat chaotycznych oscylatorów tranzystorowych, znaczna jej część trak-
tuje o modyfikacjach już istniejących topologii, takich jak oscylator Colpitt-
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Rysunek 1: a) Schemat elektryczny najmniejszego oscylatora chaotycznego,
gdzie R1 stanowi parametr kontroli, który zmienia się w zakresie [90,3500]Ω,
oraz L1 = 8,2µH, L2 = 10µH i C1 = 30pF. b) Przykład realizacji na obwo-
dzie drukowanym.

sa: mimo że takie adaptacje zachowują pożądane cechy w zakresie praktycz-
nych zastosowań (takich jak wytwarzanie szumopodobnego sygnału), odwo-
dzą one od poszukiwań nowatorskich topologii, które mogłyby wykazywać
cechy bardziej istotne dla omawianego tutaj celu. Podczas gdy obecnie bra-
kuje ogólnej metody syntezy oscylatorów chaotycznych [40], we wstępnym
badaniu zaproponowałem wykorzystanie algorytmów genetycznych w celu
uzyskania nowatorskich obwodów odpowiednich do fizycznego zrealizowania
chaotycznych oscylatorów tranzystorowych. W badaniach tych połączenia
węzłów i wartości elementów zostały zakodowane ciągiem bitów, a ewolucja
była ukierunkowana na maksymalizację przybliżonej entropii (ang. approxi-
mate entropy, ApEn). W ich wyniku uzyskano kilka możliwych do wykona-
nia obwodów, które zgodnie z intencją nie stanowią modyfikacji wcześniej
istniejących oscylatorów [P89].

Dla celów niniejszego badania wybrano pięć spośród wyżej wspomnia-
nych obwodów, zrealizowano je oraz wykonano szczegółowe badania do-
świadczalne za pomocą dedykowanej aparatury laboratoryjnej, mając na
celu ich późniejsze wykorzystanie jako składowych elementów sieci sprzężo-
nych oscylatorów. Obwody składają się z podstawowych elementów: jeden
lub dwa tranzystory bipolarne (ang. bipolar-junction transistor, BJT), cew-
ki, kondensatory i jeden rezystor. Są one autonomiczne, ponieważ oscylują
bez potrzeby zewnętrznego wzbudzenia. Stanowią one topologie „nietypo-
we”, które nie zostały wcześniej opisane. W tych obwodach dostępne są
wielokrotne tryby oscylacji przy częstotliwościach, które nie są powiązane
w prostym stosunku liczbowym: określa się je głównie przez możliwe kom-
binacje LC cewek i kondensatorów, w tym pojemności złączy tranzystorów
bipolarnych. Podstawowa zasada tych obwodów polega na tym, że ponieważ
tranzystory bipolarne działają w trybie wielkosygnałowym, istnieją znaczne

12



i zmienne nieliniowości (modelowane na przykład przez równanie Ebersa-
Molla), które warunkują wytwarzane sygnały i same pozostają pod ich wpły-
wem, ostatecznie wpływając na to, które częstotliwości spośród dostępnych
kombinacji LC są w rzeczywistości generowane. Ze względu na nieliniowość
w zachowaniu tranzystorów bipolarnych, podczas oscylacji na wielu często-
tliwościach Ω1 . . .Ωm mogą powstać inne kombinacje częstotliwości, takie jak
niΩi + njΩj , co ostatecznie może doprowadzić do chaosu przez tzw. ścieżkę
„quasi-okresowości” (ang. quasi-periodicity), nie wyłączając innych mecha-
nizmów, takich jak podwojenie okresu [41]. Jednym ze sposobów obserwacji
sposobu przechodzenia obwodów w stan chaosu jest szeregowe podłączenie
m sinusoidalnych źródeł napięcia o częstotliwościach Ω1 . . .Ωm i amplitu-
dach v1 . . . vm do nieliniowego rezystora R(v), gdzie Ω1 . . .Ωm i v1 . . . vm to
zmienne jako funkcja prądu i (ze względu na nieliniowe zachowanie tranzy-
storów bipolarnych) [42].

Specjalne znaczenie tych obwodów w tworzeniu modelu fizycznego lub,
bardziej poprawnie, „analogii” aktywności neuronowej polega na tym, że na
ich dynamikę można znacząco wpłynąć w drodze zmiany wartości rezystora
szeregowego, który jest zawsze podłączony szeregowo do źródła napięcia za-
silającego oscylator. Rezystor szeregowy R1 wpływa na trajektorię stanu na
płaszczyźnie operacyjnej tranzystora bipolarnego poprzez zmiany nachyle-
nia charakterystyki prądowo-napięciowej źródła zasilania, a co za tym idzie
ustalenie punktu pracy tego tranzystora. Można zbadać w ten sposób ob-
szary zatkania, nasycenia i aktywności, a nawet w niektórych przypadkach
stany inwersyjne. Można stwierdzić, że z perspektywy tego badania najbar-
dziej interesującym obwodem jest ten pokazany na rysunku 1, obejmujący
tranzystor typu NPN połączony w konfiguracji wspólnego emitera, boczni-
kowany przez kombinację LC szeregową (L1,C1) i ze sprzężeniem zwrotnym
pomiędzy kolektorem a bazą za sprawą cewki (L2). Przypomina to oscylator
Hartleya [43].

W zależności od wartości R1, zaobserwowano aktywność wykazującą nie-
które cechy wspólne z aktywnością neuronalną, gdyż obejmowała ona fluktu-
acje amplitudy w postaci oddzielnych impulsów lub „wybuchów” o znacznie
większej wariancji maksimów niż minimów, stanowiących wspólną cechę tych
oscylatorów; ważną różnicą w odniesieniu do danych neuronowych najwy-
raźniej jest fakt, iż tutaj nieregularności objawiały się przede wszystkim jako
fluktuacje amplitudy cyklu, a nie zmienność interwałów czasowych pomiędzy
impulsami (ang. inter-spike intervals) [44]. Przykład przebiegów czasowych
pokazano na rysunku 2, a jego bardzo szerokie widmo częstotliwości jed-
noznacznie potwierdza chaotyczność. Choć w opublikowanym manuskrypcie
powstrzymałem się od formułowania tak zdecydowanych twierdzeń, godne
uwagi jest to, że obwód ten topologicznie wykazuje podobną złożoność jak
najprostszy (najmniejszy) znany elektroniczny oscylator chaotyczny typu
Lindberg-Murali-Tamasevicius (LMT), jednakże jego dynamika wydaje się
prawdopodobnie bardziej zróżnicowana [39].
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Rysunek 2: a) Przykład szeregów czasowych zarejestrowanych w węźle kolek-
tora R1 = 1700Ω, gdzie fluktuacje amplitudy cykli (maksima) są oczywiste.
b) Odpowiednio szerokie widmo częstotliwości wykazujące chaotyczność.

Mówiąc bardziej ogólnie, aby scharakteryzować dynamikę pięciu obwo-
dów oscylatorów objętych omawianym tu badaniem, posłużyłem się odpo-
wiednimi diagramami bifurkacji i spektrogramami, i wykreśliłem odpowia-
dające im wymiary korelacji D2, największy wykładnik Lapunowa λmax i
przybliżoną entropię e [45, 46]. Wszystkie działania uwzględniały wartość
rezystora szeregowego R1 pełniącego funkcję parametru kontrolnego, co było
możliwe dzięki dedykowanemu elektromechanicznemu stanowisku badawcze-
mu, pozwalającemu na w pełni zautomatyzowaną akwizycję danych. Pod-
czas zmiany rezystancji R1, na obwodach tych zaobserwowano co następuje:
wzbudzenie dyskretnych częstotliwości odpowiadających określonym kombi-
nacjom LC, powstawanie harmonik (odpowiadających bifurkacji), pojawia-
nie się częstotliwości wyznaczonych przez inne ścieżki LC i ich kombinacje,
a w końcu chaos.

W odniesieniu do spektrogramów, większość obwodów wykazała ostre
przejścia pomiędzy okresowością i chaosem, a mniejszość wykazała również
struktury bifurkacji na dużą skalę lub nieciągłość, co jest zbliżone do za-
chowań obserwowanych w symulowanych i doświadczalnych układach neu-
ronowych [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. Zilustrowano to na diagramie bi-
furkacji na rysunku 3 dla obwodu opisanego powyżej, gdzie wiele ostrych
przejść współistnieje z drobnoziarnistą strukturą w zakresach chaotycznych.
Podczas gdy największy wykładnik Lapunowa λmax i przybliżona entropia
e zostały wyliczone głównie na potrzeby porównań z innymi badaniami,
wymiar korelacji D2 (mierzący zmiany poziomu szczegółowości jako funkcji
skali, uwzględniającej liczbę odwiedzin w każdym polu) zapewnił najlepszy
wgląd w dynamikę tych obwodów, jako że jest on mniej podatny na ograni-
czoną częstotliwość próbkowania i długość szeregów czasowych oraz szumu
[45, 46, 47]. Tutaj wyliczono wymiar korelacji D2 za pomocą metody pudeł-
kowej (ang. box-assisted search) na przestrzeni szeregów czasowych zanurzo-
nych według opóźnień czasowych jako x(t) = [v(t), v(t+τ) . . . v(t+τ(m−1))],
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Rysunek 3: a) Diagram bifurkacji z danych doświadczalnych, pokazuje wie-
lokrotność przemiany między okresową a chaotyczną oscylacją oraz drob-
noziarnistą strukturę w zakresie chaotycznym. b) Wymiar korelacji D2 w
zależności od R1.

przez co arbitralny wybór węzła do pomiaru napięcia nie miał krytycznego
znaczenia; opóźnienie czasowe τ i wymiar zanurzenia m obliczono zgodnie z
opóźnieniem czasowym odpowiadającym pierwszemu minimum funkcji wza-
jemnej informacji, oraz ze współczynnikiem najbliższych fałszywych sąsia-
dów, natomiast odchylenie spowodowane autokorelacją czasową atenuowano
stosując okno Theilera w [45, 46]. Jak pokazano na rysunku 3b, wymiar kore-
lacji D2 wyraźnie odgranicza zakresy okresowe i chaotyczne, potwierdzając
zdolność tego obwodu do wykazywania wielu przemian fazowych w zależ-
ności od wartości rezystora połączonego szeregowo R1. Analogiczne wyniki
uzyskano dla czterech innych analizowanych obwodów, jednakże niniejsze
rozważania koncentrują się na najprostszym (najmniejszym) z nich, ponie-
waż użyto go jako „modułu” w budowie sieci w kolejnych badaniach.

Aby zachować zwięzłość, w niniejszym podsumowaniu nie zamierzam się
rozwodzić nad tym aspektem; obwody te symulowano w szerokim zakresie
przy użyciu programu Simulation Program with Integrated Circuit Empha-
sis (SPICE), który odrębnie przedstawiał sytuacje z różnymi elementami
pasożytniczymi [48]. Symulacje zasadniczo uchwyciły chaotyczny charakter
tych oscylatorów, niemniej jednak zgodność z danymi doświadczalnymi była
stosunkowo niska, jako że nakładanie się doświadczalnych i symulowanych
diagramów bifurkacji było ograniczone. Po części wynikało to prawdopodob-
nie z niepewności parametrów modelu tranzystora bipolarnego oraz innych
ograniczeń w zakresie dokładności parametrów modelu, jednakże wynik ten
interpretowano także jako potwierdzenie znanych już trudności w wykonaniu
dokładnych symulacji numerycznych tych obwodów, na co zwrócono uwa-
gę wcześniej i omówiono w poprzednim badaniu na temat obwodu LMT
[49]. Ten aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ niemożność uzyskania do-
kładnych wyników nawet w przypadku pojedynczego oscylatora podkreśla
ogromne znaczenie połączenia symulacji numerycznych z pomiarami doko-
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nywanymi na obwodach fizycznych przy badaniu złożoności całych sieci.
Podsumowując, badanie to zaowocowało pięcioma nowatorskimi jedno-

tranzystorowymi obwodami oscylatorów, które były w stanie wygenerować
szeroki repertuar sygnałów okresowych i chaotycznych, gdzie chaos moż-
na było zaobserwować przede wszystkim jako fluktuacje amplitudy cyklu w
formie generowania impulsów i wybuchów. Ze względu na swoją prostotę i
przestrajalność obwody te stanowią sprawnie funkcjonujące elementy skła-
dowe sieci doświadczalnych realizowanych w badaniach opisanych poniżej.
Co istotne, prosta przestrajalność za pomocą rezystora umożliwia badanie
dynamicznych zachowań w różnych zakresach, także blisko przejścia od okre-
sowości do chaosu, a ponadto pozwala zasadniczo na przedstawianie proce-
sów „degeneracyjnych”, w ramach których można łatwo przekonać się, jak
zamierzona zmiana dynamiki poszczególnych węzłów wpływa na właściwości
całych sieci.

[H2] L. Minati, Experimental synchronization of chaos in a large ring of
mutually coupled single-transistor oscillators: phase, amplitude, and
clustering effects, Chaos 24, 043108 (2014).

Synchronizacja agentów nieliniowych cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem przedstawicieli wielu dziedzin: fizyki, inżynierii, biologii, ekonomii
itd. Prawdopodobnie głównym powodem leżącym u podstaw tego zaintere-
sowania jest to, że w obecności nieliniowej dynamiki synchronizacja przybie-
rająca różne formy w zależności od kontekstu wspiera emergencję wzorów,
których początkowo brak w strukturalnym połączeniu między elementami
systemu [20, 50, 51, 52]. Przykładowo, nieliniowa dynamika sieci elektro-
energetycznych oraz systemów meteorologicznych tworzy selektywne współ-
zależności (synchronizację) pomiędzy agentami nie przylegającymi do siebie
fizycznie, które nie są łatwe do przewidzenia a priori [53, 54]. W ujęciu ogól-
niejszym, w systemach naturalnych emergencja złożonych wzorów, takich jak
regularne lub nawet samopodobne kształty żywych stworzeń, zwane morfo-
genezą, często sprowadza się do zjawiska synchronizacji [55]. W przypadku
układów neuronowych połączenia systemowe uosabiane są przez synapsy
lub, w bardziej gruboziarnistej skali, przez układy wiązek aksonów w mó-
zgu, podczas gdy synchronizację (w tym konkretnym kontekście określanej
również jako łączność funkcjonalną) można zaobserwować w postaci staty-
stycznych współzależności pomiędzy aktywnością neuronów, populacji neu-
ronowych lub całych obszarów mózgu. Zbieżność pomiędzy łącznością struk-
turalną a synchronizacją w układach neuronowych jest często wykrywalna,
aczkolwiek niekompletna, ponieważ ten drugi element jest bardzo dynamicz-
ny i posiada właściwości nieobecne w łączności strukturalnej: zrozumienie
istniejących pomiędzy nimi współzależności ma zasadnicze znaczenie przy
opracowywaniu teoretycznie rygorystycznych modeli funkcjonowania mózgu
oraz porównywania mózgu z innymi systemami, gdzie emergentna synchro-
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nizacja odmienna od struktury stanowi fundamentalną część tego procesu
[38, 56].

Wiele dostępnych badań dotyczących zjawiska synchronizacji koncentru-
je się wokół oscylatora Kuramoto, którego godną uwagi cechą jest dostarcza-
nie analitycznych rozwiązań w wielu sytuacjach; pomimo faktu, że jedyną
wolną zmienną jest faza, sieciom Kuramoto udało się naśladować obserwa-
cje pochodzące z różnych systemów fizycznych, w tym populacji neuronów
[57, 58]. Przeprowadzono również obszerne badania numeryczne dotyczące
różnych topologii sieci, z wykorzystaniem oscylatorów takich jak równanie
Stuarta-Landaua, które także mają wolne amplitudy, co skutkuje jeszcze
większą ogólnością [59, 60]. Jednakże w porównaniu z tym mniej poczynio-
no w kierunku doświadczalnego badania synchronizacji pomiędzy agentami
fizycznie wbudowanymi i mierzonymi w warunkach laboratoryjnych, takimi
jak systemy optyczne, mechaniczne, elektryczne i chemiczne. Takie podej-
ście fizyczne wydaje się dobrze uzasadnione, ponieważ w przyrodzie wiele
zjawisk emergentnych znajduje się pod silnym wpływem małych lub dużych
niedopasowań parametrycznych pomiędzy oscylatorami, różnych niedosko-
nałości dotyczących elementów składowych, szumu w zmiennych oscylatora
i parametrach systemowych, itd. [17, 61, 62]. Takie czynniki nieuchronnie
łamią „sztuczną” symetrię nieodłącznie obecną w paradygmatycznych sie-
ciach często uwzględnianych w symulacjach numerycznych (takich jak pier-
ścienie, gwiazdy) i, utrudniając wystąpienie synchronizacji całkowitej (ang.
global, complete synchronization), stwarzają pole do działania dla zakresów
synchronizacji pośredniej (ang. partial synchronization), gdzie mogą się po-
jawić złożone wzory. Podczas gdy szum, niedopasowanie i tak dalej można z
pewnością ująć w modelach numerycznych, ważne uzupełnienie stanowią ba-
dania doświadczalne, ponieważ takie czynniki często nie są łatwe do wychwy-
cenia, a ich włączenie na ogół utrudnia stosowanie solverów numerycznych,
powodujące problemy np. związane ze sztywnością równań różniczkowych, z
wyborem wielkości kroku, a nawet problemy spowodowane przez dyskretyza-
cję [20]. To właśnie z tego punktu widzenia badanie fizycznie zrealizowanych
sieci sprzężonych oscylatorów elektronicznych wydaje się być odpowiednim
sposobem na naśladowanie złożoności synchronizacji obserwowanej w syste-
mach naturalnych.

Ze względu na ich dostępność, łatwość wdrożenia, elastyczność i niski
koszt realizacji, obwody elektroniczne stanowią obecnie preferowany sposób
fizycznej realizacji sieci oscylatorów nieliniowych. Odnosi się to w szcze-
gólności do najprostszych układów opartych na jednym lub co najwyżej
kilku tranzystorach, jak opisano w [H1]. Istnieje dobrze opracowana li-
teratura prezentująca możliwość synchronizacji chaotycznych modyfikacji
oscylatorów Colpittsa i Hartleya, jak również oscylatora Lindberg-Murali-
Tamasevicius (LMT), za pomocą rezystorów (dwukierunkowe, dyfuzyjne
sprzężenie) lub wzmacniaczy operacyjnych, a nawet diod (jednokierunko-
wych, w trybie master-slave; np. [63, 64, 65, 66]). W przypadku tych ob-
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Rysunek 4: a) Schemat sprzężenia: sąsiadujące ze sobą oscylatory połączono
w pierścień poprzez rezystory o wartości R2 w węźle każdego kolektora tran-
zystora. b) Widok płytki drukowanej zawierającej „pierścień zewnętrzny” z
oscylatorów oraz „pierścień wewnętrzny” ze wzmacniaczami precyzyjnymi i
multiplekserami umożliwiającymi akwizycję sygnału z minimalnym zakłó-
ceniem aktywności obwodu.

wodów, nieodłącznie obecne są niedopasowania (sprawiające, że oscylatory
stają się nieidentyczne) w postaci parametrycznych tolerancji występują-
cych zarówno w elementach pasywnych (cewki, kondensatory, rezystory) jak
i samych tranzystorach; takie tolerancje zazwyczaj mieszczą się w zakresie
1% - 10%. Ponadto, niedoskonałości są obecne na przykład w formie po-
jemności złączowych w obrębie tranzystorów, pasożytniczych równoległych
pojemności cewek i rezystancji szeregowej w kondensatorach, co pozwala
tym elementom uzyskać o wiele bardziej złożone zachowania w stosunku
do modeli idealnych [43]. Jednak co najważniejsze, podczas gdy wielokrot-
nie przeprowadzano eksperymenty dotyczące synchronizacji w parach lub co
najwyżej w małych zbiorach oscylatorów, np. w ramach realizacji celu w
postaci wygenerowania sygnałów o założonych widmach, do czasu przepro-
wadzenia niniejszego badania zaskakująco mało prac poświęcono badaniu
dużych, fizycznie zbudowanych sieci elektronicznych chaotycznych oscylato-
rów. Sytuacja ta pozostawała w sprzeczności z badaniami symulacji nume-
rycznej, gdzie często uwzględnia się zespoły kilkuset jednostek [67, 68].

W tym przypadku nowatorskie oscylatory chaotyczne przedstawione w
[H1] sprzężono w sieci o topologii pierścienia. Pierścień wybrano na potrzeby
łączności strukturalnej, ponieważ pierścienie reprezentują najbardziej syme-
tryczny typ sieci elementarnej, w którym każdy węzeł „widzi” dokładnie taką
samą konfigurację bliższych i dalszych sąsiadów: pierścienie mają jednorod-
ny stopień wierzchołków i centralność węzłów (ang. node degree, betweenness
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Rysunek 5: Reprezentatywne przebiegi w dwóch sąsiednich węzłach (czer-
wony, niebieski), w sytuacjach: a) prawie całkowitej desynchronizacji (R2 =
15000Ω), b) prawie całkowitej synchronizacji fazy, ale w dużej mierze nie-
zsynchronizowanych amplitud (R2 = 1000Ω), c) synchronizacja niemal cał-
kowita zarówno faz jak i amplitud (R2 = 33Ω).

Rysunek 6: Wykresy średniego poziomu synchronizacji, obliczono zgodnie z
normalizowaną informacją wzajemną (ang. Normalized Mutual Information,
NMI ) w zależności od R2, biorąc pod uwagę odległość między węzłami d, dla
a) ciągłego sygnału pomiarowego, oraz b) interpolowanych wahań amplitudy
cyklu.
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centrality) oraz zerową modularność i klastrowalność (ang. modularity, clu-
stering) [20, 50, 69]. Dynamika sieci pierścieniowych wykazała niezwykłą
ogólność, jeśli chodzi o zdolność do naśladowania różnorodnych zjawisk bio-
logicznych, na przykład w drodze emergencji „klastrów” (określanych rów-
nież mianem „społeczności”) z selektywnie zsynchronizowanych oscylatorów
(synchronizacja klastrowa, ang. cluster synchronization), synchronizacji dłu-
godystansowej (synchronizacja zdalna, ang. remote synchronization) i emer-
gencji fal stojących i fal biegnących, oraz innych bardziej złożonych trybów
zbiorowych oscylacji [20, 50, 70, 71]. W niniejszym badaniu, jak pokazano
na rysunku 4, 30 oscylatorów sprzężono dyfuzyjnie za pomocą rezystorów
połączonych pomiędzy węzłami kolektorów sąsiednich tranzystorów, i zbu-
dowano specjalną płytkę z układem koncentrycznym o nazwie STRANGE-1,
co umożliwiło szybki wybór i dokładny odczyt wszystkich szeregów (prze-
biegów) czasowych, bez elektrycznego zaburzania oscylatorów. Te rezystory,
które ustawiono jednorodnie (w zakresie 5%-wej tolerancji) na wartość R2,
działały skutecznie jako drugi „parametr kontrolny” systemu wraz z rezysto-
rami R1, które, jak opisano powyżej, kontrolowały tryb oscylacji poszczegól-
nych oscylatorów i były arbitralnie (niejednorodnie, R1 = 1174±94Ω) usta-
wiane na chaotyczną oscylację, blisko punktu przejścia pomiędzy zakresami
okresowymi i chaotycznymi. Zrealizowano trzy płytki o identycznych para-
metrach: ponieważ w tym systemie za złamanie symetrii pierścienia przez
nieliniową dynamikę odpowiadają małe tolerancje produkcyjne elementów,
w tych przypadkach oczekiwano wzorów charakteryzujących się ogólnie po-
dobnymi właściwościami, lecz różnymi topografiami.

Z uwagi na fakt, że zrealizowane obwody nie są identyczne, zaobserwowa-
no następujące zachowania: i) dla wysokich wartości R2, np. R2 � 10000Ω,
oscylatory były całkowicie niezsynchronizowane, ii) gdy wartość R2 zosta-
ła obniżona (co odpowiada zwiększającej się sile sprzężenia), na przykład
R2 ≈ 10000Ω, synchronizacja faz następowała stopniowo w postaci synchro-
nizacji czasów cykli oscylacji, przy czym amplitudy cyklu pozostały nie-
skorelowane, iii) w miarę jak wartość R2 ulegała dalszemu obniżeniu, np.
R2 � 10000Ω, zsynchronizowały się także amplitudy, aż w końcu nastą-
piła niemal całkowita synchronizacja całej sieci. Jest to zjawisko znane w
sieciach z parametrycznie niedopasowanymi (lub nieidentycznymi w inny
sposób) oscylatorami: wystąpiło, ponieważ nawet przy słabych siłach sprzę-
żenia, niedopasowanie parametrów dynamicznych było wystarczająco małe,
aby dostępna szybkość przesyłu energii pomiędzy jednostkami była w stanie
do pewnego stopnia „dostosowywać” okresowość trajektorii w przestrzeni
fazowej, bez względu na brak niezmiennej rozmaitości (brak wspólnej tra-
jektorii) [20, 63, 72, 73, 74, 75]. Reprezentatywne szeregi (przebiegi) czasowe
w sytuacjach i)-iii) przedstawiono na rysunku 5, a „przyrost” synchronizacji
jest dobrze uwidoczniony na wykresach na rysunku 6; jak omówiono w opu-
blikowanym materiale, dokładny wybór miary synchronizacji nie był istotny.
Gradient synchronizacji z odległością był zawsze obecny, ponieważ wskaź-
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nik przenoszenia energii określono jako odwrotny do sprzężonej rezystancji
R2 × d, gdzie d stanowi liczbę krawędzi oddzielających każdą parę węzłów.

Aspektem zasadniczo istotnym jest to, że w sytuacjach „pośredniej” syn-
chronizacji fazy lub amplitudy zaobserwowano bardzo wyraźne emergencje
wzorów zgodnie z odpowiednimi miarami synchronizacji. Objawiło się to
w formie tzw. synchronizacji klastrowej (ang. cluster synchronization): pa-
ry i zbiory oscylatorów zostały selektywnie zsynchronizowane jako „spo-
łeczności” w sposób pozornie arbitralny. To zjawisko jest wszechobecne we
współczesnej teorii synchronizacji i zaobserwowano je w ramach różnych
systemów fizycznych i symulowanych mających strukturę kraty lub bar-
dziej złożoną, choć często o ograniczonej wielkości. Przedstawia ono po-
wstawanie rozmaitości odpowiadających zsynchronizowanym zachowaniom
różnych oscylatorów selektywnie grupujących lub rozdzielających się. Oscy-
latory te grupują się głównie na podstawie ich właściwości dynamicznych,
w dużej mierze niezależnie od struktury połączeń. Dwie obserwacje okaza-
ły się szczególnie istotne w tym eksperymencie. Po pierwsze, w zależności
od tego, czy synchronizacja została obliczona dla całego mierzonego sygnału
(słabsze sprzężenie było wystarczające, R2 ≈ 2200Ω), czy tylko dla amplitud
(wymagane mocniejsze sprzężenie, R2 ≈ 120Ω), intensywność synchroniza-
cji klastrowej mierzona za pomocą miary modularności Q obliczonej przy
użyciu algorytmu Louvain [76], wykazała maksima odpowiadające różnym
ustawieniom R2. Po drugie, wielkość utworzonych społeczności była zróż-
nicowana w zależności od wartości R2, poczynając od wyodrębnionych par
węzłów i ostatecznie ogarniając całą sieć, a było to najbardziej widoczne w
przypadku synchronizacji fazy w zakresie 470Ω - 4700Ω. Co istotne, zgodnie
z przewidywaniami topografia „społeczności” była zupełnie inna na każdej
z trzech zrealizowanych płytek: szczegółowe badania potwierdziły, że nie
odpowiadały one w trywialny sposób podobieństwom w zakresie wartości
elementów składowych, częstotliwości itp., ale stanowiły znacznie bardziej
złożone zjawisko, co do natury związane z nieliniową dynamiką systemu
[20, 70, 77, 78]. Reprezentatywne przykłady takiego powstawania wzorów
pokazano na rysunku 7, z którego jasno wynika, iż dynamika zbiorowa wy-
generowała współzależności pomiędzy oscylatorami, które nie występują w
elementarnych, symetrycznych połączeniach strukturalnych.

Mając na uwadze zachowanie zwięzłości, nie zamierzam się tutaj rozwo-
dzić nad tym aspektem, jednakże również w tym badaniu symulacje SPICE
wykazały ograniczony poziom zgodności z eksperymentem: zasadnicze zja-
wiska zostały wprawdzie jakościowo odtworzone, ale w sposób zniekształco-
ny, przykładowo, w odniesieniu do różnicy wystąpienia synchronizacji fazy
i amplitudy. Warto odnotować, że symulacja tego układu była szczególnie
wymagająca z punktu widzenia czasu obliczeniowego, ze względu na wybór
małych kroków przez solver, co wynikało z heterogenicznej dynamiki wszyst-
kich węzłów. Wraz z wynikami [H1], podkreśla to ważną rolę eksperymentów
fizycznych w badaniu tych złożonych systemów.
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Rysunek 7: Przykłady emergencji wzorców. Elementarna łączność struktu-
ralna pierścienia (sąsiadowanie, niebieski z lewej) przyniosła bardziej złożo-
ną łączność funkcjonalną (synchronizacja szeregów czasowych, czerwony z
prawej) charakteryzującą się długodystansowymi łączeniami (krawędziami)
i powstaniem klastrów (społeczności). Trzy sieci funkcjonalne odpowiadają
trzem fizycznych płytkom różniącym się jedynie niewielkimi tolerancjami
elementów, które wystarczyły, aby doprowadzić do powstania zupełnie od-
miennych wzorców synchronizacji poprzez spontaniczne złamanie symetrii.
Sieci łączności funkcjonalnej zbinaryzowano do 25% kompletności, w celu
lepszej wizualizacji.
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Rysunek 8: Jakościowe podobieństwo zjawisk synchronizacji klastrowej: a) w
rozważanym systemie in silico (mikroskala, 30 oscylatorów), b) w sieci utwo-
rzonej spontanicznie przez neurony szczurów hodowane in vitro (mezoskala,
≈ 50× 103 neuronów, sygnały rejestrowane za pomocą macierzy wieloelek-
trodowych; ang. multi-electrode arrays, MEA) oraz c) podczas spontanicz-
nej aktywności mózgu ludzkiego zarejestrowanej in vivo w czasie spoczynku
(makroskala, � 1010 neuronów, sygnały rejestrowane za pomocą funkcjo-
nalnego rezonansu magnetycznego; ang. functional MRI, fMRI). Uwaga: b)
i c) pokazano tylko w niniejszym dokumencie na potrzeby wizualnego po-
równania, pochodzą one z publicznie dostępnych danych dzięki uprzejmości
cytowanych autorów [79, 80]. Mapy biało-czerwone zostały dopasowane do
zakresów danych.

Podsumowując, niniejsze badanie wykazało znaczną zdolność generatyw-
ną oscylatorów jednotranzystorowych opisanych w [H1], połączonych w sie-
ci za pomocą sprzężenia dyfuzyjnego. Taka konfiguracja była stosunkowo
niedroga i mało wymagająca, a system wygenerował szczególnie znaczący
zbiór zjawisk synchronizacji, które na poziomie jakościowym przypominają
obserwacje w hodowlach neuronów i w mózgu, szczególnie w kontekście gene-
rowania zsynchronizowanych „społeczności” (lub klastrów) w wielu skalach,
jak pokazano na rysunku 8. W porównaniu z poprzednimi badaniami do-
świadczalnymi w zakresie synchronizacji oscylatorów elektronicznych, w tym
przypadku większy rozmiar sieci umożliwił zaobserwowanie przestrzennego
gradientu synchronizacji oraz emergencji takich wzorów. Taka konfiguracja
wydaje się szczególnie opłacalna w kontekście przyszłych eksperymentów,
również ze względu na jej elastyczność, ponieważ sprzężenie i dynamikę moż-
na łatwo dostroić na poziomie każdego węzła za pomocą R1 i R2. Jednym z
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przykładów zastosowania jest temat badania opisanego poniżej.

[H3] L. Minati, P. Chiesa, D. Tabarelli, L. D’Incerti, J. Jovicich, Synchro-
nization, non-linear dynamics and low-frequency fluctuations: analo-
gy between spontaneous brain activity and networked single-transistor
chaotic oscillators, Chaos 25, 033107 (2015).

Mózg to złożony system wykazujący właściwości nietrywialnej topolo-
gii sieci i zjawisk dynamicznych, które rozwinęły się pod presją ewolucyj-
ną w poszukiwaniu optymalnego kompromisu pomiędzy wydajnością (np.
zdolności poznawcze, prędkość reakcji na bodźce zewnętrzne, odporność na
uszkodzenia) a kosztami (np. wielkość, metabolizm) [81]. Jedną z takich
topologicznych właściwości jest modularna organizacja sieci, którą można
zaobserwować na różnych skalach (czyli zagnieżdżone małe i duże „społecz-
ności”), dzięki czemu istnieje znaczne rozprzęganie połączeń strukturalnych
oraz taka synchronizacja pomiędzy zbiorami obszarów korowych, która w
pewnym stopniu przypomina współzależności pomiędzy funkcjami poznaw-
czymi [56, 82]. W omówionych badaniach wykazano, że sieci chaotycznych
oscylatorów mogą z łatwością naśladować samoorganizację w architekturze
tego rodzaju [H2]. Kolejna bardzo istotna właściwość topologiczna to współ-
istnienie małoświatowości (ang. small-world-ness) i bezskalowości sieci (ang.
scale-freeness), innymi słowy sieć połączeń mózgowych jednocześnie posiada
dwie cechy: maksymalizuje wydolność wymiany informacji dla danej pełno-
ści sieci (ang. connection density, network completeness) i wykazuje rozkład
potęgowy stopni węzłów. Z pewnymi różnicami, odnosi się to do łączności
zarówno strukturalnej jak i funkcjonalnej, a właściwości te są wykrywalne w
mikro-, mezo- i makroskali, pod warunkiem zastosowania właściwej funkcji
w celu przeskalowania układu [56, 83, 84, 85] [P22,P23]. Bezpośrednią kon-
sekwencją posiadania rozkładu potęgowego dystrybucji stopni węzłów jest
to, że niewielki ułamek obszarów korowych wykazuje nieproporcjonalnie sil-
niejszą łączność z wszystkimi regionami mózgu. Te tzw. regiony „piast” (ang.
hub) znajdują się głównie w przedklinku, górno-bocznej części płata ciemie-
niowego i przyśrodkowej części płata czołowego, i są silnie połączone między
sobą tworząc tzw. „klub bogaczy” (ang. rich-club”). Wyniki neuroobrazowa-
nia i badania zmian wynikających z uszkodzeń mózgu wykazują, że rejony
te są główną siedzibą procesów poznawczych wyższego rzędu i pełnią zasad-
niczą rolę w integracji informacji, konsolidacji pamięci, samoświadomości i
świadomości [86].

Z punktu widzenia właściwości dynamicznych, główną własnością jest
to, że dynamika sieci mózgowych na ogół przypomina dynamikę systemu
termodynamicznego bliskiego punktowi krytycznemu, innymi słowy, w sta-
nie przejścia pomiędzy regularną i nieregularną zbiorową oscylacją [15, 87].
Dowody na to, które zostaną bardziej szczegółowo omówione w dalszej czę-
ści, pochodzą głównie z obserwacji lawin aktywności, charakteryzujących się
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Rysunek 9: Rozkład topograficzny synchronizacji i miary dynamiczne ren-
derowane w korze mózgowej. a) Rozkład stopni węzła k wyraźnie wyzna-
cza silnie połączone regiony „piast”. b) W tych regionach krzywe wymiaru
korelacji osiągnęły poziom plateau, który był niższy dla doświadczalnych
szeregów czasowych niż dla ich surogatów (D̂2 −D2 > 0). c) Odpowiednio,
nastąpiło wyraźniejsze „nasycenie” krzywych wymiaru korelacji, co wskazuje
na większe samopodobieństwa (δD̂2 − δD2 > 0).

rozkładami wielkości i czasu trwania zgodnymi z potęgowymi uniwersalny-
mi wykładnikami skalowania; obserwacje te zostały poczynione przy użyciu
różnorodnych technik neurofizjologicznych, takich jak elektroencefalografia
(ang. electroencephalography, EEG) oraz funkcjonalny rezonans magnetycz-
ny (ang. functional magnetic resonance imaging, fMRI) [88, 89]. Najnowsze
badania obliczeniowe wykazały, że działania bliskie krytyczności mogą dać
konkretne korzyści [90]. W stanie spoczynku spontaniczna aktywność mózgu
wyraźnie wykazuje powstawanie niewielkiej liczby oddzielnych sieci (ang. re-
sting state networks, RSN) stanowiące grupy rejonów, które systematycznie
generują skorelowaną aktywność [P46]. Co ciekawe, symulacje powstającej
dynamiki oparte na modelach łączności strukturalnej mózgu odtwarzają z
dobrą dokładnością powstawanie takich sieci, nawet w bardzo uproszczo-
nych scenariuszach takich jak oscylatory Kuramoto lub odrębne jednostki
pobudliwe (ang. discrete excitable units), o ile dynamika została dostrojona
do wartości bliskich krytyczności [38, 91, 92].

Wiedza, że mózg pracuje kolektywnie blisko krytyczności, w obecności
niewielkiej ilości regionów „piast” o nieproporcjonalnie silnej łączności, w
sposób naturalny rodzi pytanie, czy dynamika czasowa aktywności w tych
regionach wykazuje odmienne właściwości w porównaniu z pozostałą czę-
ścią mózgu. Na takie pytanie można odpowiedzieć na podstawie szeregów
(przebiegów) czasowych reprezentujących spontaniczną aktywność (na ja-
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wie, w stanie spoczynku) uzyskanych metodą obrazowania zależnego od po-
ziomu tlenu we krwi (ang. blood oxygen level-depedent, BOLD), zarejestrowa-
nych przy użyciu fMRI. Niestety, rozdzielczość czasowa szeregów czasowych
BOLD jest o kilka rzędów wielkości niższa niż skala czasowa aktywności
neuronowej (tj. ≈ 1s kontra ≈ 1ms), i występuje znaczące zanieczyszcze-
nie ze źródeł fizjologicznych w postaci szumu niezwiązanego z aktywnością
neuronów (takiego jak bicie serca, oddychanie) [93]. Jednakże szczególnie
w regionach „piast” ma miejsce aktywność mózgu o widmie częstotliwości
w formie rozkładu bezskalowego 1/fβ, a większość mocy jest zagęszczo-
na w przedziale do � 0,1Hz, t.j. w zakresie, który może być uchwycony
przez procesy hemodynamiczne leżące u podstaw obrazowania BOLD i któ-
re mogą być skutecznie próbkowane przez zapisy fMRI [38, 94]. Odnosi się
to w szczególności do zapisów wykonanych za pomocą niedawno opraco-
wanych technik wielopasmowych (ang. multi-band), które zapewniają szyb-
kość próbkowania > 1Hz i zmniejszają aliasing szumu fizjologicznego [95].
W oparciu o szeregi czasowe upublicznione przez Human Connectome Pro-
ject (HCP), w poprzednich badaniach wykazałem możliwość wykonywania
odwzorowania łączności funkcjonalnej mózgu o bardzo wysokiej rozdzielczo-
ści (≈ 230.000 węzły). Wynikły złożony problem obliczeniowy rozwiązałem
przy użyciu urządzeń o dedykowanej architekturze obliczeniowej wyznacza-
jąc l1-normę, zastosowaną jako przybliżenie współczynnika korelacji liniowej
(synchronizacji) [P15]. Ponieważ regiony „piast” wyglądają na wyjątkowo
dobrze wytyczone na uzyskanych mapach stopnia węzła, uzasadnione jest
założenie, że pomimo ograniczeń opisanych powyżej, odpowiednie szeregi
czasowe muszą zawierać istotne informacje także w odniesieniu do właści-
wości dynamicznych.

W niektórych dotychczasowych badaniach przyjęto za cel zbadanie obec-
ności struktury nieliniowej w szeregach czasowych BOLD dla wybranych a
priori regionów korowych, w oderwaniu od ich łączności [96, 97]. W przy-
padku niniejszego badania ustanowiono bardziej ambitny cel, a mianowicie
przeprowadzenie wyczerpującej analizy na poziomie woksela i porównywa-
nie pomiarów dynamiki nieliniowej ze stopniem węzła synchronizacji ak-
tywności k, który reprezentuje „poziom zaangażowania” każdego wokselu w
synchronizacji aktywności spontanicznej w całym mózgu. Poza niską często-
tliwością próbkowania (≈ 1,4Hz) i niewielką długością szeregów czasowych
(nominalnie 1200 punktów), wyzwanie stanowił słaby poziom determinizmu
oczekiwany dla tych szeregów czasowych, a także fakt, że nie można było
zastosować standardowych technik redukcji szumu fizjologicznego, ponieważ
mogłyby one wprowadzać fałszywe efekty nieliniowe. W celu rozwiązania
tego problemu, po starannym rozważeniu właściwości szeregów czasowych,
opracowano podejście specjalnie zaprojektowane dla tego scenariusza.

Przede wszystkim osiągnięto nieliniowe zmniejszenie szumu za pomo-
cą prostopadłego rzutu na 2-wymiarową rozmaitość za pomocą tak zwanej
„właściwej” (ang. “tricky”) miary [45, 46, 98]. Po drugie, dla każdego zmie-
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Rysunek 10: Przykład aktywności szeregów czasowych mierzony poziomem
sygnału zależnym od tlenu we krwi (ang. blood oxygen level-dependent,
BOLD) dla a) przedklinka (większa synchronizacja), oraz b) na zakrę-
cie przedśrodkowym/zaśrodkowym kory mózgowej (niska synchronizacja).
Większa amplituda wahań o niskiej częstotliwości oraz regularność są wy-
raźnie zauważalne na pierwszym wykresie.

rzonego szeregu czasowego obliczono odpowiedni surogat szeregu czasowe-
go, wykorzystując technikę iteracyjną starającą się jednocześnie zachować
zarówno autokorelację czasową jak i zmierzony rozkład wartości poprzez
iterację filtrowania w celu uzyskania pożądanych amplitud Fouriera i sor-
towania rozkładu wartości w zależności od rangi [45, 46, 99]. Po trzecie,
co już dokonano w [H1] w odniesieniu do chaotycznych sygnałów z oscy-
latorów tranzystorowych, przeprowadzono zanurzenie opóźnień czasowych i
zastosowano algorytm Grassbergera-Procaccii (w formie metody pudełko-
wej, ang. box-assisted search) w celu obliczenia krzywych wymiaru korelacji
D2(m,ε) (gdzie m i ε reprezentują, odpowiednio, wymiar zanurzenia i ska-
lę długości), oddzielnie i niezależnie dla zmierzonych szeregów czasowych i
ich surogatów [45, 46, 47]. Po czwarte, szukaliśmy dowodów na nieliniową
strukturę poprzez rozważanie dwóch aspektów, a mianowicie, czy dla da-
nych pomiarowych w porównaniu z ich surogatami i) nie było silniejszych
dowodów na „nasycenie” krzywych wymiarów korelacji na poziomie plateau
w zakresie przezanurzenia [m,2m], i ii) oszacowany poziom plateau wymiaru
korelacji pojawił się przy niższych poziomach D2.

W przypadku dynamiki stochastycznej, krzywe wymiaru korelacji nie
nasyciły się do poziomu plateau i w rezultacie szacunkowy wymiar korelacji
zależy wyłącznie od parametrów zanurzenia. Wspomniane analizy ukończo-
no dzięki odpornościowym procedurom opracowanym specjalnie w tym ce-
lu, które pozwoliły uzyskać dla każdego woksela dwie wartości, a mianowicie
D̂2−D2 i δD̂2−δD2, które ukazują, jak dokładnie krzywe wymiaru korelacji
zbiegły się na poziomie plateau niższym i ciaśniejszym w przypadku mie-
rzonych danych (D2, δD2) niż w przypadku surogatów danych (D̂2, δD̂2).
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Rysunek 11: Elektroniczna sieć chaotycznych oscylatorów. a) Topologia sie-
ci, charakteryzuje się splecionymi połączeniami pomiędzy oscylatorami na-
leżącymi do segmentów odpowiadających węzłom „piast” (zaznaczone na
czerwono). b) Widok realizowanego systemu fizycznego składającego się z
trzech obwodów STRANGE-1.

W obecności co najmniej pewnego poziomu deterministycznej dynamiki nie-
liniowej, w przeciwieństwie do dynamiki czysto stochastycznej, aktywności
przypominającej szum, oczekuje się D̂2 −D2 > 0 i δD̂2 − δD2 > 0.

Topograficzne mapy tych parametrów uzyskano dla 10 zdrowych uczest-
ników, uśredniono i porównano z mapami stopnia węzła k. Tak jak pokaza-
no na rysunku 9, obserwuje się oczywistą zależność: regiony „piast” w korze
wykazywały znacznie silniejszą dynamikę nieliniową w stosunku do pozo-
stałej części mózgu, co objawiało się większą zbieżnością krzywych wymiaru
korelacji względem dolnego poziomu plateau w porównaniu z surogatami
danych. Analogicznie, korelacje topograficzne ze stopniem węzła k charak-
teryzowały się umiarkowaną intensywnością i były wyraźnie statystycznie
znaczące, przy odpowiednio ρ = 0,55, p < 0,001 i ρ = 0,52, p < 0,001 dla
D̂2−D2 i δD̂2− δD2. Jak zauważono wcześniej, odkryciu temu towarzyszy-
ło również przesunięcie widma aktywności, które było znacząco zagęszczone
w paśmie < 0,1Hz dla tych regionów; jest to również widoczne w repre-
zentatywnym szeregu czasowym przedstawionym na rysunku 10. Wyniki te
powinny być traktowane ostrożnie z uwagi na dużą liczbę potencjalnie za-
kłócających czynników, zostały one jednak potwierdzone licznymi dodatko-
wymi analizami, których nie będę tu szczegółowo omawiać. Pozostawały one
w dużej mierze w zgodności z istniejącą literaturą wskazującą, że fluktuacji
czasowych aktywności mózgu nie można tak po prostu wyjaśnić liniowymi
procesami stochastycznymi, sugerując działanie niskowymiarowej dynamiki
chaotycznej [96, 97]. Co ważne, te wyniki idą o krok dalej i wskazują na
wyraźny topograficzny związek między topologią sieci a dynamiką, co su-
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Rysunek 12: Macierze synchronizacji, określone zgodnie z normalizowaną in-
formacją wzajemną (ang. Normalized Mutual Information, NMI ) obliczane
między szeregami czasowymi z oscylatorów, po dostrojeniu a) w zakresie
chaotycznym, i b) blisko krytyczności. W obu przypadkach było oczywiste,
że dodatkowe, długodystansowe połączenia strukturalne utworzyły „wysep-
ki” synchronizacji obejmujące regiony „piast” (węzły 8–10, 25–33, 48–50, i
70–72) oraz zwiększyły ich ogólną synchronizację z resztą sieci.

geruje, że nieliniowa, potencjalnie chaotyczna dynamika może zaistnieć w
najbardziej gęsto połączonych obszarach kory mózgowej.

Otrzymany rezultat pociągnął za sobą pytanie, czy taka relacja wzajem-
na mogłaby być uzyskana w sieciach chaotycznych oscylatorów jednotran-
zystorowych podobnych do tych opisanych w poprzednim artykule [H2].
Aby odpowiedzieć na to pytanie, jak pokazano na rysunku 11, zaprojekto-
wano następujące badanie doświadczalne: trzy płytki STRANGE-1 połą-
czono kaskadowo, otrzymując pojedynczy pierścień z 90 oscylatorami oraz
wprowadzono dodatkowe połączenia (krawędzie) do wyznaczenia czterech
regionów „piast” (segmentów pierścienia). Każdy z oscylatorów w takich
regionach został połączony poprzez rezystor z innym oscylatorem znajdu-
jącym się w odległym regionie tworząc strukturę grzebieniową, zwiększając
stopień węzła każdego oscylatora od 2 do 3 i tworząc sieć wykazującą pe-
wien poziom małoświatowości. W celu dokonania oceny wpływu dynamiki
poszczególnych oscylatorów na zbiorowe zachowanie całej sieci, poszczegól-
ne oscylatory dostrojono tak, aby w przypadku braku sprzężenia oscylo-
wały albo w trybie chaotycznym, albo okresowym blisko przejścia do cha-
osu. Uzyskane wartości R1 określone doświadczalnie (dla osiągnięcia pożą-
danych oscylacji biorąc pod uwagę tolerancje elementów) wynosiły odpo-
wiednio R1 = 816 ± 156Ω i R1 = 1223 ± 230Ω. Po wstępnych badaniach
doświadczalnych, wartość rezystancji na potrzeby sprzężenia sąsiadujących
węzłów ustawiono na R2 = 750Ω, a rezystancję na długodystansowe połą-
czenia (krawędzie) ustawiono na R3 = 40Ω; niedopasowanie było konieczne
ze względów doświadczalnych, w tym kompensowanie tłumienności w oka-
blowaniu długodystansowym. Szeregi czasowe reprezentujące spontaniczną
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aktywność tej populacji oscylatorów rejestrowano wykorzystując te same
techniki, które wyszczególniono w [H2].

Bardzo podobnie jak w przypadku mózgu, dodatkowe połączenia struk-
turalne prowadzą do znacznie większej synchronizacji między oscylatorami
położonymi w odległych regionach „piast”, które zostały sprzężone [38]. W
rezultacie krawędzie utworzyły „wysepki” synchronizacji, które pochłonęły
regiony „piast” i w sposób totalny zwiększyły synchronizację pomiędzy nimi
a całą siecią. Jak pokazano na rysunku 12, efekt ten był podobny, nieza-
leżnie od tego, czy osobne oscylatory dostrojono w zakresie chaotycznym
czy blisko krytyczności. Zaobserwowano frapujące różnice w relacjach po-
między topologią sieci a oscylacją poszczególnych obwodów (węzłów). Gdy
obwody były indywidualnie przestrajane do chaotycznej oscylacji, utrzymy-
wała się ona w stanie w dużej mierze niezmiennym, niezależnie od struktury
fizycznych połączeń sieci. Jednakże po ich dostrojeniu blisko krytyczności
wystąpiło następujące zróżnicowanie: w przypadku węzłów poza regionami
„piast” oscylacja pozostała w dużej mierze okresowa, wykazując niewielkie
fluktuacje amplitudy prawdopodobnie w związku z niedopasowaniem często-
tliwości, natomiast w odniesieniu do węzłów w regionach „piast” wystąpiła
chaotyczna oscylacja, czego widocznym dowodem były duże wahania ampli-
tud cykli przy niskich częstotliwościach. Co ciekawe, emergencja aktywności
o niskiej częstotliwości z serii impulsów neuronowych generowanych przy
znacznie wyższych częstotliwościach stanowi właśnie kluczową właściwość
emergentnej dynamiki mózgu [38, 91]. Reprezentatywne szeregi czasowe po-
kazano na rysunku 13.

W przypadku mózgu, regiony kory znajdujące się na zewnątrz „piast”
(niski stopień węzła/synchronizacji) wykazywały aktywność o charakterze
przede wszystkim stochastycznym, bez oznak struktury nieliniowej; nato-
miast taka struktura pojawiła się w przypadku aktywności wewnątrz regio-
nów „piast” (wysoki stopień węzła/synchronizacji). W przypadku tej sieci
elektronicznej mieliśmy do czynienia z inną sytuacją, ponieważ kiedy oscy-
latory zostały przestrojone blisko punktu krytyczności, aktywność na ze-
wnątrz „piast” była w dużej mierze okresowa (stąd niska entropia), nato-
miast wewnątrz piast doszło do przejścia do niskowymiarowego chaosu, co
doprowadziło do powstania samopodobnej struktury dynamicznej uwidocz-
nionej w analizach wymiaru korelacji. Niemniej jednak istnieje tu pewne
podobieństwo, ponieważ w obydwu przypadkach dowody nieliniowego za-
chowania były silniejsze wewnątrz „piast” niż na zewnątrz, i zarówno w
przypadku obwodu elektronicznego jak i mózgu towarzyszyła im generacja
aktywności o niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie. Z przyczyn opi-
sanych w opublikowanym manuskrypcie, które nie zostaną tu szczegółowo
omówione z uwagi na wymóg zachowania zwięzłości, ostatecznie wpływ na
D̂2 −D2 oraz na δD̂2 − δD2 był zadziwiająco podobny, gdyż w przypadku
szeregów czasowych oscylatorów elektronicznych efekt „mieszający” rando-
mizacji fazy był bardziej wyraźny dla szerokopasmowych i chaotycznych niż
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Rysunek 13: Reprezentatywne szeregi czasowe oscylatorów znajdujących się
na zewnątrz a) (węzłów 17, 40, 60 i 85) oraz wewnątrz b) (węzłów 9, 29, 49
i 71) ściśle powiązanych między sobą regionów „piast” w pierścieniu. Jest
oczywiste, że w pierwszym przypadku oscylacje miały charakter głównie
okresowy, podczas gdy w drugim przypadku doszło do powstania dynamiki
chaotycznej prowadzącej do wygenerowania dużych fluktuacji amplitudy w
cyklu, o niskiej częstotliwości.

wąskopasmowych i okresowych szeregów czasowych.
Podsumowując, niniejsze badanie wykazało topograficzną zależność po-

między lokalnymi topologicznymi a dynamicznymi właściwościami sieci mó-
zgu, zgodnie z którą regiony charakteryzujące się wyższą łącznością generują
aktywność z silniejszymi oznakami dynamiki nieliniowej i niską częstotliwo-
ścią wahań. Mimo głębokich różnic w zakresie wielkości sieci, dynamiki, me-
chanizmu sprzężenia i skali przestrzenno-czasowej, sieć uzyskana z obwodów
przedstawionych w [H1,H2] była w stanie odtworzyć tę relację zadziwiająco
dokładnie. Wynikało to z dwóch wspólnych właściwości: i) dostrojenia oscy-
latora blisko punktu krytyczności oraz ii) obecności regionów „piast” cha-
rakteryzujących się silniejszą łącznością i większą centralnością w stosunku
do reszty sieci. Podczas gdy wyniki uzyskane z danych dotyczących mózgu
wymagają pogłębienia i potwierdzenia za pomocą innych technik, takich jak
elektro- i magnetoencefalografii, ścisła zgodność ze zjawiskami obserwowa-
nymi w sieci elektronicznej sugeruje istnienie zależności, która może mieć
ogólne znaczenie. Tym samym niniejsze badanie praktycznie wykazało po-
tencjalną przydatność elektronicznych sieci oscylatorów chaotycznych jako
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modeli niektórych aspektów dynamiki mózgu. Ponieważ sieć ta umożliwia
łatwe przestrajanie parametrów oscylacji i sprzężenia, jak również topologii
dodatkowych krawędzi, mogłaby być wykorzystywana w przyszłych bada-
niach na potrzeby modelowania efektów chorobopochodnych (np. neurozwy-
rodnieniowych), a następnie porównywania wyników ze znanymi zmianami
występującymi u pacjentów.

[H4] L. Minati, Experimental Implementation of Networked Chaotic Oscil-
lators Based on Cross-Coupled Inverter Rings in a CMOS Integrated
Circuit, J Circuit Syst Comp 24, 1550144 (2015).

Badania [H1,H2,H3] omówione powyżej wykazały generatywną zdol-
ność sieci chaotycznych obwodów jednotranzystorowych w zakresie naśla-
dowania niektórych kluczowych właściwości dynamiki mózgu. Badania te
oparto na elementarnej łączności strukturalnej, a mianowicie na pierście-
niu i prostej sieci małych światów (ang. small-world network), stąd ich
naturalnym rozwinięciem byłaby ocena dynamiki emergentnej w oparciu
o bardziej realistyczny model łączności strukturalnej w mózgu człowieka
[38, 56, 85, 86, 91, 92]. Nawet w najprostszej wersji, taki model wymaga oko-
ło stu węzłów i co najmniej kilkuset krawędzi; oczywistym jest, że tak dużej
sieci nie da się skonstruować przy zastosowaniu dyskretnych elementów, jak
to zrobiono na potrzeby wcześniejszych eksperymentów; patrz rysunki 4 i
11. Ten problem można rozwiązać poprzez zbudowanie dedykowanego ukła-
du scalonego, w którym można uzyskać znacznie większą gęstość oscylatorów
i połączeń w lepiej sterowanych warunkach. Niemniej jednak przeszkodą dla
takiego podejścia jest fakt, że kondensatory i cewki wymagane do realizacji
takiego obwodu oscylatora, jak pokazano na rysunku 1, mają spore roz-
miary, dlatego ich realizacja przy użyciu standardowych procesów CMOS
(ang. Complementary Metal-Oxide Semiconductor) jest niepraktyczna. Sy-
tuacja ta występuje w przypadku praktycznie wszystkich innych oscylatorów
chaotycznych realizowanych za pomocą dyskretnych tranzystorów i wzmac-
niaczy operacyjnych [63, 64, 66, 75, 100, 101, 102].

W niniejszym badaniu rozwiązania tego problemu poszukiwano poprzez
odwołanie się do pojęcia „quasi-okresowości” uznawanej za podstawę cha-
otycznej oscylacji obwodu na rysunki 1, i ponowne jej wdrożenie de novo przy
zastosowaniu zupełnie innej architektury obwodu, która lepiej nadaje się do
stosowania w technologii CMOS. Ścisła definicja „quasi-okresowości” wyma-
ga współistnienia oscylacji o częstotliwościach, których stosunki są liczbami
niewymiernymi. Jednak w rzeczywistości, jak stwierdzono w [H1], przy zało-
żeniu wystarczającej nieliniowości oscylator fizyczny może stać się chaotycz-
ny, jeśli stosunki liczbowe częstotliwości generowanych przezeń drgań są wy-
mierne, ale nietrywialne. Tym samym wymóg niewymierności stosunku nie
ma znaczenia, tak długo jak nie powoduje on zbyt dokładnego powtarzania
się wzorców oscylacyjnych [42, 103, 104, 105]. Najstarsze, najprostsze i naj-
bardziej kompaktowe typy oscylatorów CMOS to pierścień inwertera (ang.
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Rysunek 14: Schemat elektryczny obwodu proponowanej realizacji „czysto”
CMOS-owej oscylatora chaotycznego oparty na trzech „poprzecznie sprzę-
żonych” pierścieniach inwerterów.

inverter ring) [43], i łatwo można stworzyć pierścienie posiadające długość
n równą najmniejszym nieparzystym liczbom pierwszym: 3, 5, 7 itd. Ma-
jąc dwa pierścienie o długości różnych liczb pierwszych nieparzystych n1,n2,
odpowiedni stosunek okresu n1/n2, choć z natury wymierny, nie jest „pro-
sty” ponieważ nie może on realizować stałej zależności fazowej pomiędzy
kolejnymi cyklami drgań.

Niniejsze badanie przeprowadzono na oscylatorze, który składał się z
pierścienia 3 inwerterów, do którego stopniowo dołączano dłuższe pierście-
nie, poprzez specjalny mechanizm „poprzecznego sprzężenia” (ang. cross-
coupling), gdzie diody i bramki transmisyjne (ang. pass-gates) zrealizowano
za pomocą elementów MOSFET. Po wstępnych pracach, które zostały tu
pominięte z uwagi na zachowanie zwięzłości, każda możliwa para pierścieni
inwertera została połączona poprzez trzy diody umieszczone pomiędzy i)
wejściami dwóch wybranych inwerterów, ii) ich wyjściami oraz iii) wejściem
inwertera w krótszym pierścieniu a wyjściem inwertera w dłuższym pierście-
niu. Sprzężone niedopasowane pierścienie inwertera brano już pod uwagę
jako sposób na generowanie chaosu, jednakże odnosiło się to do realizacji,
która w przeciwieństwie do niniejszej obejmowała kondensatory i rezystory,
i jako taka była znacznie mniej efektywna pod kątem wykorzystania po-
wierzchni krzemu [102]. W niniejszym badaniu zaproponowano realizację w
technologii „czysto” CMOS-owej, gdzie chaos powstawał w wyniku „kon-
kurencji” pomiędzy naturalnymi częstotliwościami związanymi z niedopaso-
waniem pierścieni inwertera, poprzez nieliniowość nieodłącznie występującą
w działaniu samych inwerterów [41, 42]. Realizację proponowanego ukła-
du zawierającego pierścienie inwertera o długości 3, 5 i 7 przedstawiono na
rysunku 14.

Bardzo uproszczony model można by skonstruować w drodze przed-
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Rysunek 15: a) Mikrofotografia przedstawiająca oscylator. b) Widok testo-
wej płytki drukowanej, na środku której widać dedykowany układ scalony.

stawienia każdego inwertera jako kondensatora o wartości C ładowanego
przez wzmacniacz transkonduktancyjny o parametrach io = vaGi, gdzie
io oznacza prąd wyjściowy, va napięcie wejściowe i Gi < 0 transkonduk-
tancję. Ze względu na ograniczoną wartość dostępnego napięcia Vs, mamy
io = Gi[R(va)H(Vs+vo)−R(−va)H(Vs−vo)], gdzie R() i H() stanowią, od-
powiednio, funkcję rampa (narastającą liniowo powyżej zera) i funkcję sko-
kową Heaviside’a, które są jedyną formą nieliniowości obecnej w tym modelu
obwodu. Diody mogą być przedstawione jako kawałkowe rezystory między
węzłami z napięciami va i vb mając id = GcR(va−vb−Vt). Dla odpowiednich
wartości C, Gi and Gc, symulacja numeryczna tego modelu ujawniła wytwa-
rzanie szeregów czasowych z nieregularną amplitudą cyklu, co było widoczne
głównie jako wahania maksimów. Odpowiedni wymiar korelacji i największy
wykładnik Lapunowa to odpowiednio D2 = 2,1 ± 0,1 i λ1 = 0,032 ± 0,001,
potwierdzające chaotyczność i ścisłe pokrywanie się cech dynamicznych oscy-
latora jednotranzystorowego analizowanego w [H1,H2,H3].

W oparciu o ten wynik i dalsze symulacje SPICE przy zastosowaniu bar-
dziej złożonego modelu nieliniowości MOSFET, wykonano fizyczny prototyp
obwodu za pomocą standardowego procesu 0,7 µm, 1-poli 2-metal CMOS
(C07-D; ON Semi Inc., Phoenix Arizona, USA). Jak pokazano na rysunku
15, próbując odtworzyć wyniki uzyskane w [H2], sieć pierścieni z 24 oscy-
latorów zrealizowano na jednostrukturowym układzie scalonym pod nazwą
CHARM-1. Dyfuzyjne sprzężenie zrealizowano poprzez połączenie elemen-
tów MOSFET każdej pary sąsiadujących ze sobą węzłów w wybranym węźle
obwodu (odpowiednik rezystora R2 na rysunku 4a), a siła sprzęgania była
kontrolowana globalnym napięciem sprzęgania Vc. Opracowano również spe-
cjalną płytkę testową i aparat umożliwiający mierzenie szeregów czasowych.
Ze względów związanych z rozmieszczeniem, omówionych w opracowaniu, w
tym prototypie każdy oscylator zawierał 4 pierścienie inwertera o długości
3, 5, 7 i 9, które mogły być podłączone pojedynczo do pierścienia o długości
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Rysunek 16: Reprezentatywne sygnały z oscylatora rozczepionego, jako funk-
cja progresywnego sprzęgania pierścieni inwerterów o długości 5, 7 i 9 z
pierścieniami inwerterów o długości 3: a) szeregi czasowe, b) widma często-
tliwości oraz c) odcinki Poincarégo (zerowa pochodna czasowa). Rosnąca
„złożoność” szeregów czasowych i geometria atraktora podstawowego są do-
brze widoczne.

3 pod kontrolą sygnałów cyfrowych.
Przykładowe szeregi czasowe, widma częstotliwości i odcinki Poincarégo

dla rozczepionego oscylatora Vc = 0 pokazano na rysunku 16. Zgodnie z
przewidywaniami, gdy pierścień o długości 3 działał w izolacji, wygenerowa-
no okresowe oscylacje. Sprzężenie pierścienia o długości 5 wywołało wahania
amplitudy cyklu, jednakże wzór był dość regularny i widmo przypominało
wyglądem grzebień. Natomiast dodatkowe sprzężenie pierścieni o długości 7
i 9 doprowadziło do pojawienia się bardzo nieregularnych wahań amplitudy
cyklu i odpowiednio szerszego widma. Odcinki Poincarégo wyraźnie wyka-
zywały rosnącą złożoność geometryczną podstawowego atraktora, co było
również widoczne jako zwiększenie wartości wymiaru korelacji, a mianowicie
D2 = 1,1 ± 0,0, 1,8 ± 0,1, 2,2 ± 0,3, 2,5 ± 0,6. Ten wynik potwierdził stero-
walność dynamiki oscylacji w tym obwodzie, analogiczną do konsekwencji
zmiany wartości rezystora szeregowego R1, co widać na rysunku 1; łatwość
cyfrowego sterowania dynamiczną „złożonością” stanowi dogodną cechę dla
możliwych zastosowań inżynierskich tego generatora [106, 107].

Jak zaobserwowano w [H2], w przypadku sieci oscylatorów jednotranzy-
storowych, stopniowe zwiększanie siły sprzężenia (napięcie Vc) początkowo
prowadzi do pojawienia się synchronizacji fazowej, a następnie synchroniza-
cji wahań amplitudy. Mianowicie, przy Vc < 1,5V sieć była niemal całko-
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Rysunek 17: Macierze synchronizacji pięciu egzemplarzy układu scalonego
(α,β,γ,δ,ε), wykazujące powstawanie małych „społeczności” synchronizacji
fazowej, których położenie zależało od tolerancji wytwarzania.

wicie zdesynchronizowana, a przy Vc ≈ 2,5V synchronizacja faz była silna,
ale amplitudy pozostały w dużej mierze niezsynchronizowane. Przy dalszym
zwiększeniu Vc zachowanie zależało od tego, czy pierścienie o długości 9 by-
ły sprzężone czy też nie: jeżeli tak, synchronizacja amplitudy występowała
powyżej górnego progu Vc, a potem wzrastała jeszcze szybciej. Bez pier-
ścieni o długości 9, zaobserwowano również tworzenie się „społeczności” z
wybiórczo zsynchronizowanymi oscylatorami, z topograficznym rozkładem
uzależnionym od tolerancji wytwarzania (grubość tlenku bramkowego, ang.
gate oxide thickness), a zatem różniła się w poszczególnych egzemplarzach
układu scalonego, jak pokazano na rysunku 17.

Podsumowując, badanie to wykazało, że oscylator analizowany w [H1,H2,H3]
można skutecznie zrealizować ponownie w formie nadającej się do skutecz-
nego wdrożenia na układzie scalonym w technologii CMOS. Jest to zasad-
niczy element umożliwiający przyszłą realizację większych sieci, na przy-
kład mający na celu przedstawienie w sposób bardziej realistyczny łącz-
ności strukturalnej mózgu. Eksperymenty z takimi sieciami są niezbędne
w badaniach związków pomiędzy łącznością strukturalną a synchronizacją
w ludzkim mózgu poprzez porównanie z innym systemem fizycznym. Mi-
mo istnienia pewnych nieuniknionych różnic, udało się odtworzyć wpływ na
dynamikę oscylatora, główne właściwości jakościowe i ilościowe wygenerowa-
nych szeregów czasowych i pojawienie się fazowej i klastrowej synchronizacji
zjawisk w zależności od siły sprzężenia. Ogólnie rzecz biorąc, w tym badaniu
zaproponowano nowatorski, prosty oraz efektywny w kontekście wykorzysta-
nia powierzchni krzemu generator chaosu, który może znaleźć zastosowanie
także w celach przemysłowych takich jak generacja liczb losowych lub mo-
dulacja szerokopasmowego sygnału radiowego [108].

[H5] L. Minati, Remote synchronization of amplitudes across an experimen-
tal ring of non-linear oscillators, Chaos 25, 123107 (2015).

Jak omówiono powyżej, fundamentalnym aspektem współczesnej teo-
rii synchronizacji jest to, że sprzężenie oscylatorów nieliniowych prowadzi
do powstawania wzorów synchronizacji, które nie odzwierciedlają w sposób
trywialny łączności strukturalnej (sąsiadowania) [20, 50, 51, 52]. Zatem w
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mózgu odpowiedniość pomiędzy łącznością strukturalną a synchronizacją,
choć istotna statystycznie, jest stosunkowo słaba, ponieważ sieci synchroni-
zacji posiadają właściwości topologiczne nieobecne w łączności strukturalnej
[38, 91, 92]. Co ważne, to oddzielenie wydaje się być ściśle związane z in-
tegralnością i stanem mózgu: powiązanie między sieciami strukturalnymi i
synchronizacyjnymi jest stosunkowo słabe w stanie spoczynku, staje się sil-
niejsze w czasie uspokojenia polekowego i znieczulenia ogólnego oraz jest od-
wrotnie skorelowane z poziomem świadomości, a także odwrotnie proporcjo-
nalne do stopnia zachowania świadomości pacjentów z uszkodzeniami mózgu
[109, 110, 111]. Jedną z emergentnych właściwości sieci synchronizacji mózgu
jest obecność silnie modularnej struktury, która prawdopodobnie przedsta-
wia formę synchronizacji klastrowej (ang. cluster synchronization, znanej
również jako synchronizacja pośrednia, ang. partial synchronization) [82];
w [H2,H3,H4] wykazano, że elementarne oscylatory chaotyczne sprzężone
w topologii pierścienia mogły wspierać powstawanie synchronizacji klastro-
wej, co przejawiało się w pozornie arbitralnym powstawaniu „społeczności”,
zakładanej jako podzbiory oscylatorów, które są preferencyjnie synchroni-
zowane w wyniku niewielkich niejednorodności parametrycznych. Kolejną
emergentną właściwością sieci synchronizacji mózgu, która w porównaniu z
synchronizacją klastrową została mniej dokładnie zbadana, ale jest zapewne
co najmniej tak samo fundamentalna, jest to, że niektóre oddalone od siebie
obszary kory mózgowej nie posiadające pomiędzy sobą bezpośrednich połą-
czeń anatomicznych generują aktywność preferencyjnie zsynchronizowaną,
na pozór bez angażowania innych elementów korowych lub podkorowych,
które mogą działać jako „stacje pośrednie” do przekazu informacji. Zjawi-
sko to wzbudziło zainteresowanie w zakresie „problematu wiązania” (ang.
binding problem) w psychologii poznawczej, a najnowsze badania naukowe
powiązały je z postacią „synchronizacji zdalnej” (ang. remote synchroniza-
tion), która może powstawać jako skutek istnienia wzorów symetrii obecnych
w architekturze sieci strukturalnej [112, 113].

Pod względem fizycznym, synchronizacja zdalna definiowana jest w od-
niesieniu do co najmniej trzech oscylatorów, z których dwa są strukturalnie
sprzężone wyłącznie za pośrednictwem innego (innych) oraz w odniesieniu
do wybranej miary synchronizacji. Synchronizacja zdalna ma pojawiać się
wtedy, gdy dwa oscylatory osiągają wysoki stopień synchronizacji, bez pozor-
nego angażowania węzła(ów) pośredniego. Tak jak wcześniej wspomniano,
zjawisko to wydaje się występować spontanicznie w różnych rozproszonych
systemach fizycznych, między innymi w sieciach elektroenergetycznych, zja-
wiskach meteorologicznych i funkcjach mózgu [53, 54, 113]. Synchronizację
zdalną po raz pierwszy poddano systematycznym badaniom na małej sieci
oscylatorów typu Stuart-Landau z topologią gwiazdy, w której wystarczy
niedopasowanie częstotliwości węzła „piasty” (ang. hub), aby „liście” (ang.
leaf nodes) ulegały selektywnej synchronizacji bez angażowania piasty [71].
Choć w tym układzie synchronizacja zdalna wymaga dostępności wolnej
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amplitudy, inne badania wykazały, że synchronizacja zdalna może także po-
jawić się w sieci oscylatorów fazowych (oscylatorów Kuramoto), w zależności
na przykład od opóźnionego lub sfrustrowanego sprzęgania fazowego (ang.
delayed or phase-frustrated coupling) [112, 114]. Wykazano również, że syn-
chronizacja zdalna może łatwo wystąpić w złożonych topologiach sieci, co
prowadzi do powstania znacznego oddzielenia pomiędzy łącznością struk-
turalną a synchronizacją, zgodnie z doświadczalnymi obserwacjami mózgu
[115].

Celem niniejszego projektu było przeprowadzenie kompleksowego bada-
nia eksperymentalnego dotyczącego synchronizacji zdalnej w fizycznej sieci
sprzężonych oscylatorów. Wybór ten uzasadnia fakt, że jak dotąd synchro-
nizacja zdalna pojawiła się w układzie doświadczalnym jedynie w kontekście
małej sieci z topologią gwiazdy, wspomnianej powyżej (5 obwodów), reali-
zowanej za pomocą wzmacniaczy operacyjnych i układu mnożącego, a nie-
wielki rozmiar sieci poważnie ograniczył sposobność zaobserwowania emer-
gentnych wzorów synchronizacji o złożonych właściwościach topologicznych
[71, 115]. W toku wstępnych eksperymentów, który nie będzie tu szczegóło-
wo opisywany, stwierdzono, że sieci badane w [H2,H3,H4] prawdopodobnie
nie mogą doprowadzić do uzyskania efektu synchronizacji zdalnej. Dlatego
opracowano nowatorskie podejście wdrożeniowe celem umożliwienia realiza-
cji odpowiedniego pierścienia z 32 oscylatorami nieliniowymi, z kompletną
cyfrową (wykorzystującą oprogramowanie) kontrolą wszystkich parametrów
obwodu. Funkcja ta była szczególnie ważna w kontekście umożliwienia ela-
stycznego wyboru parametrów kontrolnych oraz dokładnego przeszukania
odpowiedniej przestrzeni w poszukiwaniu zakresów, w których może się po-
jawić synchronizacja zdalna. Przy realizacji tego urządzenia zdecydowano się
na programowalne układy analogowe typu FPAA (ang. Field Programma-
ble Analog Array, FPAA). Skrótowo rzecz ujmując, FPAA to odpowiedniki
analogowe znanych programowalnych układów logicznych: zawierają szereg
elementów składowych (wzmacniacze, filtry, itp.), które włącza się do obwo-
dów realizowanych przez przełączane kondensatory (ang. switched-capacitor
circuits) i łączy się ze sobą za pomocą konfigurowalnego układu przełącz-
ników. W rezultacie można zrealizować niemal dowolne obwody działające
w czasie dyskretnym, lecz przy ciągłej amplitudzie, a także zmieniać topo-
logię i parametry obwodu „w locie”, po prostu pobierając nowy ciąg bitów
[116, 117].

Podczas gdy dostępna jest bogata literatura na temat chaotycznych oscy-
latorów realizowanych w FPAA, znane obwody realizują głównie układy wie-
lozwojowe (ang. multi-scroll) lub są zbyt duże, aby fizycznie zrealizować
sieci z wystarczająco dużą ilością węzłów [29, 118, 119, 120]. Stąd w ra-
mach niniejszego badania opracowano nowatorskie obwody, mając na uwa-
dze następujące cele: i) obwód musiał być wystarczająco mały, aby zmie-
ścić się w jednym FPAA i tym samym umożliwić realizację dużych sieci, ii)
obwód musiał zachować niektóre właściwości oscylatorów wprowadzonych
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Rysunek 18: a) Architektura nieliniowego obwodu oscylatora realizowane-
go w FPAA, ukazuje pierścień z blokami o ujemnym wzmocnieniu, etap
mieszania i integratory. Każdy oscylator otrzymał sygnał wejściowy z po-
przedniego oscylatora w pierścieniu. b) Szeregi czasowe dla wszystkich wę-
złów wewnętrznych oscylatora wykreślono dla reprezentatywnego zestawu
wartości parametrów, co wskazuje na występowanie nasycenia w węzłach
wyjściowych dwóch integratorów v3 i v5.

w [H1,H2,H3,H4], szczególnie chaotyczności w postaci amplitudy cyklu
zmiennej w sposób ciągły, bez dyskretyzacji narzuconej przez krajobraz dys-
kretnych atraktorów, iii) obwód musiał oscylować w szerokim, ciągłym za-
kresie ustawień parametrów, co umożliwia badanie dynamiki sieci w oparciu
o liczne zakresy parametrów, iv) obwód musiał być łatwy do synchronizo-
wania. Zaprojektowany oscylator można postrzegać jako rodzaj oscylatora
pierścieniowego koncepcyjnie podobnego do pokazanych na rysunku 14. W
jego środku ustanowiono pętlę z trzech etapów ujemnego wzmocnienia. Pętla
ta została zamknięta za pomocą etapu mieszania, co pozwoliło na kontrolę
wzmocnienia pętli i mieszanie jej sygnałów z sygnałami innego oscylatora
(innego węzła w sieci). Jako że wdrożenie dłuższych pętli nie byłoby możli-
we do wykonania z powodu ograniczonych zasobów wewnątrz pojedynczego
FPAA, zamiast tego w celu wprowadzenia chaosu połączono dwa integrato-
ry, które częściowo nakładały się na dwa z etapów ujemnego wzmocnienia
w pętli. Ich stałe całkowanie były powiązane ustalonym stosunkiem 3,67,

39



co „sprzyjało” przejściu do chaosu poprzez mechanizm quasi-okresowości, o
czym była mowa uprzednio w odniesieniu do [H4]. Uzyskany obwód poka-
zano na rysunku 18, gdzie widać także przebiegi odpowiadające przedsta-
wianemu oscylatorowi: jest oczywiste, że w tym układzie nieliniowość wpro-
wadzono przede wszystkim poprzez nasycenie wyjścia dwóch integratorów
(węzły v3 i v5). Tym samym można było uzyskać akceptowalną odcinkową
aproksymację liniową dynamiki, biorąc pod uwagę następujący układ rów-
nań różniczkowych zwyczajnych, gdzie n ∈ [1,32] reprezentuje miejsca oscy-
latorów w pierścieniu, v1 . . . v6 napięcia wewnętrzne, G1 . . . G7 wewnętrzne
wzmocnienia, F1 . . . F4 częstotliwości odcięcia filtrowania dolnoprzepustowe-
go, a K1,K2 stałe całkowania:

dv1,n
dt

= Γ (2πF1,n(G4,nv4,n +G5,nv5,n − v1,n),v1,n,Sn)

dv2,n
dt

= Γ (2πF2,n(G1,nv6,n − v2,n),v2,n,Sn)

dv3,n
dt

= Γ (K1,nv6,n,v3,n,Sn)

dv4,n
dt

= Γ (2πF3,n(G2,nv2,n +G3,nv3,n − v4,n),v4,n,Sn)

dv5,n
dt

= Γ (K2,nv2,n,v5,n,Sn)

dv6,n
dt

= Γ (2πF4,n(G6,nv1,n − 0.4G7,nv6,ñ − v6,n),v6,n,Sn)

gdzie nasycenie do napięcia zasilającego Sn jest reprezentowane przez funkcję

Γ
(
dv

dt
,v,S

)
= R

(
dv

dt

)
H(S − v)−R

(
−dv
dt

)
H(S + v) .

Bez szczegółowego opisywania równań i parametrów, które są dostępne w
opublikowanym manuskrypcie, podkreśla się, że parametryG6 iG7 reprezen-
towały, odpowiednio wewnętrzne wzmocnienia pętli i siłę sprzężenia przez
v6 każdego oscylatora z poprzedzającym go w pierścieniu sąsiadem. W tym
sensie, sieć różniła się od sieci przedstawionych w [H2,H3,H4], ponieważ
tutaj sprzężenie nie było dyfuzyjne, lecz w trybie master-slave. Te dwa pa-
rametry, wraz z K1, działały jako parametry kontrolne dla sieci, a pozostałe
były traktowane jako stałe.

W zależności od G6, G7 iK1, symulacje numeryczne zgodnie z odcinkową
aproksymacją liniową wykazały wyraźne zbiorowe zachowania oscylatorów.
Dla odpowiednich wartości powstał następujący scenariusz: fazy były niemal
całkowicie zsynchronizowane, ale wahania amplitudy cyklu równocześnie wy-
tyczyły dwie formy synchronizacji zdalnej; w pierwszej z nich oddalone od
siebie segmenty pierścienia zostały zsynchronizowane bez angażowania po-
średnich węzłów, a w drugiej oscylatory uległy synchronizacji przy niemal
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Rysunek 19: Reprezentatywne macierze synchronizacji, obliczone zgodnie z
maksymalnym współczynnikiem korelacji wzajemnej (ang. maximum cross-
correlation coefficient), potwierdzające powstanie synchronizacji zdalnej
przy G1 = −3,6, G2 = −3,12, G3 = −0,5, G4 = −3,08, G5 = −0,71,
G6 = 0,188, G7 = −1,14, F1 = F2 = F3 = 2kHz, F4 = 100kHz, S = 4V,
K1 = 0,11µs−1. Matryce reprezentują 10 oddzielnych przebiegów obliczenio-
wych z 0,5-procentową losową zmiennością parametrów, która wpłynęła na
zaobserwowany rozkład zdalnie zsynchronizowanych podzbiorów węzłów.

stałej, niejednolitej odległości topologicznej. Stwierdzono, że takie działanie
wymaga parametrycznego niedopasowania oscylatorów, jednakże może ono
wynosić zaledwie 10−8 w kategoriach względnych. Jak pokazano na rysun-
ku 19, podczas gdy średnie ustawienia parametrów kontrolnych decydowały
o tym, czy synchronizacja zdalna może nastąpić czy nie, dokładny wzór
zależał od niewielkich parametrycznych niedopasowań. Sytuacja ta przypo-
mina wcześniejsze wyniki dotyczące synchronizacji klastrowej [20, 77, 78],
jak również obserwacje doświadczalne opisane w [H2,H4]; w odniesieniu do
synchronizacji zdalnej, obserwowany efekt był osobliwy, ponieważ wcześniej-
sze badania nie wykazały w tak jednoznacznych kategoriach możliwości po-
wstania złożonych wzorów. Ponadto, podczas gdy w [71, 115] założono wolną
amplitudę jako warunek „ukrytego” przekazania informacji, a faktycznie za-
obserwowano synchronizację zdalną dla faz, tutaj dla odmiany fazy były
globalnie zsynchronizowane, a na efekt synchronizacji zdalnej wskazywały
wahania amplitudy.

Aby potwierdzić te wyniki doświadczalnie i rozszerzyć ich zakres, na po-
trzeby niniejszego badania zaprojektowano największą znaną do tej pory
sieć doświadczalną w technologii FPAA i zbudowano w formie dedykowa-
nej płytki drukowanej pod nazwą LYAPUNOV-1, pokazanej na rysunku 20,
która składała się z macierzy 4 x 8 FPAA połączonych w pierścień, oraz
układów połączenia, przetwarzania i rejestracji sygnału. Uzyskano szero-
ki zestaw szeregów czasowych dla zakresu ustawień G6, G7 and K1; zostały
one ogólnie udostępnione wraz z projektem płytki, aby wspierać przyszłe ba-
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Rysunek 20: a) Architektura realizowanego systemu elektronicznego umoż-
liwiająca kontrolę doświadczenia i akwizycję danych, w rzeczywistości kom-
puter analogowy w postaci płyty PCI. b) Widok odpowiadającego obwodu
LYAPUNOV-1.

dania w tej dziedzinie. W tym układzie eksperymentalnym wystąpiły para-
metryczne niedopasowania rzędu 0,1-1% spowodowane głównie tolerancjami
wytwarzania układów scalonych, ponadto nieliniowość była bardziej złożona
niż odcinkowa aproksymacja liniowa ze względu na zachowanie fizycznych
obwodów w miarę zbliżania się do nasycenia; warto zauważyć, że akwizy-
cja danych za pomocą tej płyty również wykazała znaczne przyspieszenie w
stosunku do symulacji numerycznej sieci na CPU [29, 117].

Przeciętny wymiar korelacji szeregów czasowych 〈D2〉, obliczony dla wszyst-
kich oscylatorów tak jak w [H1,H3,H4], ujawnił, że dynamika sieci wyzna-
czyła „pasmo chaotyczne” jako funkcję G6, G7 and K1, w którym to paśmie
zostały wzbudzone chaotyczne oscylacje kolektywne o różnych poziomach
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Rysunek 21: Parametryczne mapy przeciętnego wymiaru korelacji 〈D2〉 zare-
jestrowanych szeregów czasowych w zależności od parametrów kontrolnych:
wzmocnienie pętli oscylatora G6, siła sprzężenia G7 i stała całkowania K1.
Pojawienie się „chaotycznego pasma” (ang. „chaotic band”) jest dobrze wi-
doczne, a osiągnięty poziom złożoności dynamicznej zwiększył się o K1.

„złożoności”, mierzonej za pomocą 〈D2〉 (max. ≈ 3,5). Badanie poziomu
synchronizacji fazy (określanej również jako miara koherencji fazy Kura-
moto, lub w ang. phase-locking value), oddzielnie dla sygnału pomiarowego
i jego wahań amplitudy określonych przez sygnał analityczny, nazywanych
odpowiednio r i r̂, ujawniło, że sieć prawie zawsze utrzymuje silną synchroni-
zację fazową, jednocześnie doświadczając szeregu przejść w zakresie synchro-
nizacji amplitud. Emergentne zachowanie, zestawione na rysunku 21, było
zatem o wiele bardziej złożone w porównaniu z zachowaniem sieci badanych
w [H2,H4]. W przypadku K1 = 0,11µs−1, sieć działała w fazie pośredniej
pomiędzy regularnymi a całkowicie chaotycznymi oscylacjami, które mogły
reprezentować fazę bliską krytyczności: to w tej fazie zaobserwowana syn-
chronizacja zdalna była najbardziej wyraźna.

Dzięki systemowi sprzęgania w trybie master-slave, system wykazywał
również synchronizację z opóźnieniem (ang. lag synchronization), co na pod-
stawie uzyskanych artefaktów można interpretować jako synchronizację zdal-
ną [121]. Analiza maksymalnego współczynnika korelacji wzajemnej lub
opóźnionych wariantów miary koherencji fazy itp. potwierdziła jednak, że
system wykazywał również „prawdziwą” synchronizację zdalną o właściwo-
ściach jakościowych bardzo podobnych do obserwacji w symulacjach nume-
rycznych. W tym sensie, zgodność była lepsza w porównaniu z symulacjami
SPICE opisanymi w [H1,H2]. Przykład synchronizacji zdalnej, wraz z pod-
stawowymi szeregami czasowymi, pokazano na rysunku 22. Dwa aspekty
okazały się szczególnie godne uwagi.
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Rysunek 22: Reprezentatywna macierz wykazująca przypadek synchroniza-
cji zdalnej (zgodnie z maksymalnym współczynnikiem korelacji wzajemnej)
i odpowiadające leżące u podstaw szeregi czasowe dla różnych odległości se-
paracji węzła. Synchronizacja była początkowo wysoka pomiędzy sąsiednimi
węzłami, a następnie spadła do niemal całkowitej desynchronizacji, potem
ponownie wzrosła wewnątrz „wysepki” synchronizacji zdalnej. W celu uła-
twienia porównania wizualnego, szeregi czasowe zostały przesunięte zgodnie
z opóźnieniem maksymalnej korelacji wzajemnej.
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Po pierwsze, synchronizacja zdalna była bardzo odpornościowa w kontek-
ście wyboru miary synchronizacji, pojawiała się niezależnie od tego, czy pod
uwagę brano koherencję fazową, korelację liniową czy normalizowaną infor-
mację wzajemną (ang. Normalized Mutual Information, NMI ): w tym sensie,
wszystkie te miary były równie „ślepe” na „ukryte” przekazywanie informa-
cji odbywające się między zdalnie zsynchronizowanymi węzłami. Jednakże
synchronizacja uogólniona (ang. generalized synchronization), która wiąże
się z uwzględnieniem nie tylko skalarnych pomiarów, lecz zanurzonych sze-
regów czasowych, była w stanie wykryć stopniowy gradient synchronizacji,
który nie był wykrywalny w inny sposób. Oznacza to, że leżąca u podstaw
współzależność może być zgodna z bardziej ogólną zależnością funkcjonalną
w formie y(t) = ψ(x(t)), która jest ukryta, gdy rozważamy parami związek
pomiędzy pomiarami [122, 123].

Po drugie, dla rozsądnych wartości progowych, sieci wynikające z binary-
zacji wzorów zdalnej synchronizacji wykazywały silne cechy małoświatowości
(ang. small-world-ness) zgodnie z równaniem

SWS = γWS
g /λg =

(
CWS
g Lrand

)
/
(
CWS

randLg
)

,

gdzie CWS reprezentuje średni współczynnik skupienia (ang. clustering coef-
ficient) i L średnią harmoniczną długości najkrótszej ścieżki, dla mierzonej
sieci g i dla odpowiedniej losowej sieci. Mianowicie, na podstawie trzech re-
prezentatywnych przykładów przedstawionych na rysunku 23, 〈SWS〉  1,7
(średnia z ponad n = 100 losowych sieci), wykazano, że w porównaniu z
losowymi sieciami Erdős-Renyi, skupienie było znacznie wyższe w stosun-
ku do długości ścieżki [124, 125]. W celu zachowania zwięzłości aspekt ten
nie będzie tutaj szerzej omawiany, niemniej jednak stwierdzono również, że
wzorce synchronizacji były wysoce niestacjonarne, co stanowi wyzwanie dla
ważności skalarnych, ogólnośrednich pomiarów synchronizacji i obserwacji
bardzo przypominających podobne zjawiska w zakresie aktywności mózgu
[20, 126].

Podsumowując, niniejsze badanie wykazało, że fizycznie realizowane pier-
ścienie złożone z elektronicznych oscylatorów chaotycznych mogą sprzyjać
powstawaniu nie tylko synchronizacji klastrowej, jak pokazano w [H2,H4],
lecz także synchronizacji zdalnej. Zgodnie z moją wiedzą, system zbudowany
i zbadany w ramach niniejszego badania stanowi jak dotychczas największą
sieć doświadczalną, w której jak dotąd zaobserwowano to zjawisko, a roz-
miar sieci umożliwił obserwowanie w sposób przejrzysty powstawania roz-
szerzonych wzorów synchronizacyjnych z aspektami synchronizacji zdalnej.
To zjawisko pojawiło się zwłaszcza przy synchronizacji wahań amplitudy, co
stanowi różnicę w stosunku do systemów, które badano wcześniej i wydaje
się być powiązane ze zbiorową oscylacją w fazie pośredniej między okresowo-
ścią a maksymalną złożonością. Fakt, że wynikająca z tego synchronizacja
sieci posiadała istotne cechy małoświatowości, stanowi mocny dowód zdol-
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Rysunek 23: Reprezentatywne sieci o istotnych cechach małoświatowości,
otrzymane przez progowanie emergentne wzorów synchronizacji zdalnej
(maksymalny współczynnik korelacji wzajemnej), a) G6 = 0,132, G7 =
−1,44, K1 = 0,11 skutkujący 〈SWS〉 = 1,81 i k = 0,31, b) G6 = 0,12,
G7 = −1,56, K1 = 0,121 skutkujący 〈SWS〉 = 1,73 i k = 0,39, c) G6 = 0,136,
G7 = −1,53, K1 = 0,132 skutkujący 〈SWS〉 = 1,97 i k = 0,30.

ności generatywnej tych obwodów i uzasadnia dalsze badania tego zjawiska
jako jednego z mechanizmów, za pomocą których złożona topologia może
pojawiać się w sieciach neuronowych [56, 81], a nawet w szerszym zakresie,
jako jednego z możliwych mechanizmów leżących u podstaw morfogenezy
w przyrodzie [55]. Obserwacja, iż miara uogólnionej synchronizacji może,
przynajmniej w pewnym stopniu, wychwytywać przekazywanie informacji
pomiędzy węzłami, uzasadnia prowadzenie badań w przyszłości koncentru-
jących się na dynamice tego systemu, reprezentowanej nie tylko jako skalar-
ne szeregi czasowe, ale w bardziej ogólnej (wyższej wymiarowo) przestrzeni
zanurzenia.

W rzeczy samej, podczas gdy wyniki są intrygujące i stwierdzono ogól-
nie dobrą zgodność między symulacjami numerycznymi i doświadczeniami,
mechanizm leżący u podstaw pojawienia się synchronizacji zdalnej w tym
systemie pozostaje niejasny. W przeciwieństwie do poprzednich badań, w
którym węzły „piast” zostały a priori celowo niedopasowane, aby uniemożli-
wić ich synchronizację, w niniejszym badaniu synchronizacja zdalna pojawiła
się zupełnie spontanicznie, potencjalnie reprezentując bardziej „ekologicznie
ważną” metaforę dynamiki w samoorganizujących się systemach neurono-
wych. Powstałe wzory synchronizacyjne prawdopodobnie reprezentują za-
równo i) „lokalne” efekty, zrozumiałe w kategoriach „kodowania” informacji
dotyczących synchronizacji przez oscylatory w sposób ulegający „zdekodo-
waniu” po wystarczającej liczbie skoków, oraz ii) jak i „globalne” efekty
będące odbiciem zbiorowych modów oscylacji związanych z wymiarowością
i symetrią bazowej sieci pierścieni. Obecne wyniki motywują do zbadania
tych aspektów głębiej, numerycznie i doświadczalnie oraz do poszukiwania
odpowiadających zjawisk w szeregach czasowych pochodzących z neurofizjo-
logicznych rejestracji pozyskanych in vitro i in vivo.
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and analogy to neural activity, Chaos 26, 073103 (2016).

Badania opisane powyżej [H2,H3,H4,H5] wykazały, że sieci chaotycz-
nych oscylatorów mogą dać początek złożonym zjawiskom synchronizacji,
prowadząc do powstawania wzorów nieobecnych w łączności strukturalnej.
Niemniej jednak powszechnie przyjmuje się, że dynamika nieliniowa i po-
tencjalna chaotyczność nie są same w sobie wystarczające, aby wyjaśniać
powstawanie zróżnicowanych, złożonych zjawisk obserwowanych w mózgu,
a także w innych samoorganizujących się systemach dynamicznych. Innym
istotnym elementem jest funkcjonowanie blisko krytyczności, czyli blisko
punktu przejścia między uporządkowanymi (okresowymi, laminarnymi) a
nieuporządkowanymi (chaotycznymi, burzliwymi) fazami dynamicznymi [15,
87, 127, 128]. Opisane tu doświadczenie stanowiło wstępną próbę replika-
cji niektórych zjawisk bezpośrednio związanych z tym aspektem w prostym,
nieliniowym układzie elektronicznym.

Choć w celu zapewnienia zwięzłości aspekt ten nie będzie tu szczegóło-
wo omawiany, warto zwrócić uwagę na fakt, że przy odpowiednim doborze
zmiennych fizycznych i skali obserwacji, znaczną część termodynamicznych
teorii przejścia fazowego można zastosować w różnorodnych systemach dy-
namicznych, zapewniając tym samym rygorystyczne podstawy teoretyczne,
na podstawie których można formułować przewidywania dotyczące oczeki-
wanych właściwości statystycznych [128, 129]. W systemach fizycznych, ta-
kich jak paradygmatyczny przypadek modelu Isinga, długość korelacji i inne
mierzalne parametry zmieniają się w punkcie krytycznym według zależności
T → Tc, ξ → ∞. W pobliżu punktu krytycznego, takie mierzalne wielkości
przyjmują wartości zgodne ze wzorem A(T ) ∝ (T − Tc)α, gdzie α jest wy-
kładnikiem krytycznym [130]. Okazuje się, że całkiem zróżnicowane systemy
fizyczne posiadają identyczne wykładniki krytyczne oznaczające obecność
niewielkiej liczby „klas uniwersalności”, które są określane przez typ inte-
rakcji, symetrię, itp. Badania dynamiki układów zbiorowych w systemach
dalece różniących się od systemów, którymi normalnie zajmuje się termo-
dynamika, wykazały wszechobecne występowanie funkcji potęgowych zgod-
nych z uniwersalnymi wykładnikami skalowania, których przykłady można
znaleźć np. w dziedzinie geofizyki i meteorologii, zbiorowych zachowań ro-
jów i stad, ekonomii i neuronauki [15, 87, 131, 132, 133]. Obecnie najbardziej
przekonującym wyjaśnieniem przyczyn powszechnego wykazywania zjawisk
krytycznych przez tak różnorodne systemy jest teoria samoorganizującej się
krytyczności (ang. self-organized criticality, SOC), która zakłada powstanie
atraktora prowadzącego dynamikę w kierunku krytyczności niezależnie od
specyficznych aspektów systemowych [127, 134, 135].

Pogląd, że mózg działa preferencyjnie blisko krytyczności jest popar-
ty obserwacjami doświadczalnymi, głównie w zakresie generacji aktywności
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w formie „lawin”, których rozkłady wielkości i czasu trwania są zgodne z
wykładnikami krytycznymi αS = 3/2 i αD = 2, uzyskując gęstość wid-
mową mocy, która zanika jako szum typu 1/fβ; bezskalowość jest również
widoczna w rozkładzie stopni węzłów sieci strukturalnych i synchronizacji
[15, 83, 87, 94, 136] [P22]. Podczas gdy dziedzina ta nadal szybko się rozwija,
przekonujące dowody na te właściwości zostały uzyskane w zakresie mikro-,
mezo- i makroskali, za pomocą technik in vivo, takich jak elektroencefalo-
grafia (EEG), magnetoencefalografia (MEG) i funkcjonalny rezonans ma-
gnetyczny (fMRI) oraz technik in vitro, takich jak rejestrowanie aktywności
spontanicznie rozwijających się kultur neuronowych lub wycinków mózgo-
wych na matrycach wieloelektrodowych (MEA) [88, 89, 90, 137]. Dysponu-
jemy także coraz większymi ilościami badań obliczeniowych wykazujących,
że aktywność w punkcie krytycznym lub w jego pobliżu może dać konkret-
ne korzyści w zakresie maksymalizacji dostępnego zakresu dynamicznego w
celu zakodowania bodźców i zmiennych wewnętrznych, a także możliwość
szybkiego przełączania się między wzorcami aktywności [90, 138, 139, 140].

Pomimo faktu, że wizja mózgu działającego jako układ termodynamiczny
zbliżony do krytyczności wywiera głęboki wpływ na nasze rozumienie tego,
w jaki sposób radzi sobie on z tak szerokim repertuarem złożonych zacho-
wań, niewiele badań przeprowadzono w zakresie prób replikacji krytycznej
dynamiki mózgu w innych systemach fizycznych, takich jak obwody elektro-
niczne. Dotychczas omówione badania [H1,H2,H3,H4,H5] wykazały, że
niektóre zjawiska wydawały się być preferowane przez system w sytuacji,
gdy poszczególne oscylatory zostały przestrojone blisko punktu przejścia.
Pomimo tego nie podjęto prób wyraźnego naśladowania zjawisk krytycznych,
takich jak pojawienie się związków bezskalowych zgodnych z wykładnika-
mi krytycznymi [134, 135, 136]. We wstępnych badaniach doświadczalnych
(tutaj pominiętych ze względu na zachowanie zwięzłości) stwierdzono, że dy-
namiczne właściwości obwodów rozważanych w [H1,H2,H3,H4,H5] nie są
idealne do generowania zjawisk krytycznych w formie lawinowania. Mając to
na uwadze, dla celów niniejszego badania opracowano specyficzny, elemen-
tarny obwód zasadzający się na rodzaju dynamiki „sumuj i strzelaj” (ang.
integrate-and-fire), co do której wiadomo, że leżą u podstaw zjawisk krytycz-
nych przykładowo w układach neuronowych, trzęsieniach ziemi i reakcjach
jądrowych [90, 141, 142, 143].

Jak przedstawiono na rysunku 24a, obwód składał się z dwuwymiarowej
sieci przestrzennej jednostek, z których każda składała się z lampy neono-
wej (ang. glow lamps lub neon lamps) sprzężonej z czterema sąsiadującymi
elementami za pomocą kondensatorów o stałej wartości C i spolaryzowanej
poprzez rezystor o stałej wartości R w kierunku napięcia statycznego Vs,
które było podłączone do sieci przestrzennej i stanowiło jedyny parametr
kontroli systemu. Choć lampy neonowe są dziś w dużej mierze sprowadza-
ne do funkcji niedrogich wskaźników napięcia sieciowego, to ich właściwości
fizyczne są złożone i mogą sprzyjać powstawaniu interesującej dynamiki;
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Rysunek 24: a) Schemat elektryczny obwodu przedstawiający cztery jednost-
ki sieci przestrzennej, każda z nich składa się z lampy neonowej podłączonej
do ogólnego, statycznego napięcia kontrolnego Vs poprzez rezystor o warto-
ści R, sprzężonej z elementami otaczającymi za pośrednictwem kondensato-
rów o wartości C. b) Widok odpowiadającej płytki drukowanej VAN DER
POL-1, tworzącej układ 34 × 34 takich jednostek (zdjęcie z długim czasem
ekspozycji).

były niegdyś stosowane w budowie aktywnych obwodów, zaś elektroniczny
chaos został w rzeczy samej odkryty przez Van der Pola za pomocą oscy-
latora opartego na lampie neonowej [27, 144, 145, 146]. W zależności od
przyłożonego napięcia vi, lampa neonowa zmienia się histeretycznie pomię-
dzy stanem „włączonym”, w którym zachowuje się jak nieliniowy rezystor,
a stanem „wyłączonym”, w którym zachowuje się w dużej mierze jak otwar-
ty obwód; przejścia są stochastyczne i w dużej mierze warunkowane przez
prędkość przedstawioną jako e(vi−Vb)/α i e(Vr−vi)/β, gdzie napięcie zapłonu
(ang. breakdown lub ignition) i gaśnęcia (ang. recovery) w tym obwodzie
wynosiły Vb ≈ 76,2V oraz Vr ≈ 61,3V, określone przez parametry fizyczne,
które są przedmiotem znaczących odchyleń produkcyjnych, oraz α ≈ β ≈ 0,4
[144, 145]. W tym badaniu układ 34×34 zrealizowano na płytce drukowanej
widocznej na rysunku 24b, i nazwano VAN DER POL-1, a jego dynami-
kę badano w zależności od zastosowanego napięcia kontrolnego Vs; akwi-
zycja danych nastąpiła za pomocą dedykowanego aparatu składającego się
z dwóch zsynchronizowanych kamer CCD oraz fotodiody o krótkim czasie
reakcji.

Podstawową zasadą działania tego systemu było to, że w następstwie
zdarzenia zapalenia (emisja krótkiego błysku światła) w danym miejscu wy-
generowane zostało napięcie transjentowe � Vs z takim rozkładem na całej
sieci przestrzennej, że jej amplituda szczytowa wystąpiła w najdalszych miej-
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Rysunek 25: Wykresy cyklu dla a) średniej częstotliwości zdarzenia f , b) sto-
pień porządku przestrzennego − log10(Fs) oraz c) stopień porządku czasowe-
go − log10(Ft), gdzie F oznacza czynnik Fano, tj. wariancję podzieloną przez
średnią. Po zwiększeniu napięcia Vs z 72,4V (niemal całkowita nieczynność)
do ≈74,2V, częstotliwość wystąpienia zdarzenia stopniowo wzrasta, zaś ak-
tywność staje się bardziej nieuporządkowana, aż do wystąpienia przejścia
do Fazy II; potem histereza była dobrze widoczna, ponieważ przejście Faza
I→Fazy II występowało przy wartości ≈ 73,3V.

scach: oznaczało to, że pomimo krótkiego zakresu sprzężenia strukturalnego
oraz obecności niektórych efektów krótko zakresowych, interakcje miały w
rzeczywistości charakter długozakresowy, a zatem oczekiwano zachowania
w przybliżeniu średniopolowego, zauważalnego również w niektórych innych
systemach fizycznych ze sprzężeniem o krótkim zakresie [147, 148].

Aby rozpocząć badanie zachowania sieci, na początku wykonano oddziel-
ne pomiary (rejestracje 50-sekundowe), zwiększając napięcie kontrolne Vs do
poszczególnych wartości docelowych w przedziale od 73V do 75V z krokiem
0,1V (w przybliżeniu odpowiadającym zmianom napięcia zapalenia pomię-
dzy lampami). Pomiary te wykazały obecność dwóch wyraźnie odrębnych
faz dynamicznych, określonych jako Faza I i Faza II, a przejście pomiędzy
nimi występowało w zakresie ≈ 74,2V. Faza I charakteryzowała się niską
częstotliwością zdarzeń zapalenia ≈ 0,01Hz i niskim poziomem porządku
czasoprzestrzennego, pokazanym przez przestrzenne i czasowe czynniki Fano
(wariancja podzielona przez średnią, transformowana logarytmem); rozkład
przedziałów czasowych pomiędzy zdarzeniami był zbliżony do potęgowego, a
rozkład liczby zdarzeń w oknie czasowym (ramce) o długości 20 ms był zbli-
żony do wykładniczego. Z kolei Faza II charakteryzowała się znacznie wyższą
częstotliwością zdarzeń > 0,4Hz oraz normalnymi rozkładami przedziałów
czasowych pomiędzy zdarzeniami i liczbą zdarzeń na ramkę, ze średnimi wy-
noszącymi odpowiednio ≈ 3ms oraz ≈ 10 przy Vs = 74,2V. Fazy I i II były
zatem odpowiednio „szklistymi” i „krystalicznymi” fazami dynamicznymi;
nie odpowiadały one określonym stanom lamp neonowych izolowanych, ale
wynikły ze zbiorowej dynamiki jednostek sprzężonych.

Dokładniejsza analiza wyników wykazała, że Faza I była metastabilna,
zaś system dokonał spontanicznego przejścia do Fazy II po czasie, który
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Rysunek 26: Przykładowa lawina, obejmująca 16 zdarzeń i obserwowana w
Fazie I dla Vs = 74,2V (t = 0 wybrano dowolnie).

gwałtownie zmniejszał się wraz z Vs → 74,3V. Aby uzyskać głębszy wgląd w
istotę zjawiska, wykonywano przemiatanie wartości napięcia Vs od 72,4V do
74,2V i następnie z powrotem do 73,1V. Jak widać na rysunku 25, przejście
Fazy I↔ Fazy II wiązało się również ze znaczną histerezą: w obrębie wybra-
nego przedziału czasu obserwacji wystąpiło przejście Fazy I → Fazy II przy
Vs ≈ 74,2V, natomiast przejście Fazy II → Fazy I przy Vs ≈ 73,3V. Ta ob-
serwacja metastabilności i histerezy była nieoczekiwana i intrygująca z wielu
powodów. Po pierwsze, te właściwości nie zostały trywialnie odwzorowane
na rozkłady napięć „włączenia” ↔ „wyłączenia” (tj. zapłonu i gaszenia) od-
powiadających przejściom, zmierzonym wcześniej dla poszczególnych lamp
neonowych. Po drugie, metastabilność i histereza są często obserwowane w
danych neurofizjologicznych in vivo i in vitro oraz w symulacjach numerycz-
nych, w szczególności metastabilność uważa się za bezpośrednio związaną z
zasadniczą zdolnością mózgu do „utrzymywania” wzorców aktywności, któ-
re cechują się długim, ale skończonym średnim czasem życia [149, 150]. Po
trzecie, co najważniejsze, obserwacja metastabilności i histerezy jednoznacz-
nie sygnalizuje, że przejścia między Fazami I i II były pierwszego rodzaju
(nieciągłe). Biorąc pod uwagę fakt, że zjawiska krytyczne, takie jak lawino-
wanie i powstawanie związków potęgowych są zwykle związane z przejściami
fazowymi drugiego rodzaju (ciągłe), pozornie nie należałoby się spodziewać
zaobserwowania takich zjawisk w tym systemie [130].

Natomiast w przeciwieństwie do takich oczekiwań stwierdzono, że dla
zdarzeń zapalenia występujących w Fazie I (czyli przed spontanicznym przej-
ściem do Fazy II), aktywność (generowanie błysków) występowała w formie
lawiny, co zilustrowano na rysunku 26. Ponadto, dla Vs → 74,3V parametr
rozgałęzienia wynosił σ → 1 [141]. Rozkłady wielkości i czasu trwania la-
winy były rozbieżne w zakresie Vs → 74,3V, zbliżając się coraz bardziej do
związków potęgowych o wykładnikach αS = 3/2 oraz αD = 2, jak przed-
stawiono na rysunku 27. Ponadto, zaobserwowano skalowanie potęgowe cza-
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sowego czynnika Fano, zgodnie z wykładnikiem δ ≈ 0,55 [136]. Propagacja
aktywności zgodna z parametrem rozgałęzienia w przybliżeniu równym jed-
nemu, rozbieżność wielkości i czasu trwania lawiny oraz obecność fraktalnej
struktury czasowej - wszystko to zdecydowanie dowodzi obecności zacho-
wań krytycznych oraz replikacji poprzednich jakościowych i ilościowych ob-
serwacji w układach neuronowych, zwłaszcza w kulturach neuronowych in
vitro, których dynamika jest właściwie przedstawiana przez model procesu
rozgałęzień krytycznych [88, 90, 151]. Niemniej jednak istotną różnicą pozo-
staje fakt, że podczas gdy rozwinięte kultury neuronowe posiadają wysoce
zorganizowany „repertuar” aktywności, to w tym obwodzie topograficzne
rozmieszczenie lawin wydawało się być czysto stochastyczne [79, 152].

Widoczna niezgodność pomiędzy obserwacją metastabilności i histerezy
z jednej strony, a zachowaniem krytycznym z drugiej, została rozstrzygnięta
poprzez uwzględnienie, że choć zdarza się to rzadziej, zjawisko krytyczne
może także pojawiać się w przejściach fazowych pierwszego rodzaju podczas
wchodzenia do obszaru metastabilności i zbliżania się do krzywej spinodal-
nej (w tym przypadku napięcie spinodalne). Ta sytuacja jest egzemplifi-
kowana w najnowszych pracach nad zjawiskami geofizycznymi, propagacją
pęknięć i ozdrowieniem sieci, gdzie w pobliżu krzywej spinodalnej obserwu-
je się prekursory przejścia fazowego. Prekursory te są zgodne ze skalowa-
niem potęgowym, które na krzywej spinodalnej rozbiega do nieskończoności
[147, 148, 153, 154, 155]. W przypadku wystarczająco dużych Vs, Faza I
przypomina stan przegrzania występujący w czasie przejścia wody ze stanu
ciekłego → w stan gazowy. Przewidywano istnienie dwóch napięć spinodal-
nych V (1)

s < V
(2)
s : V (1)

s , przy którym czas życia Fazy II→0, i V (2)
s w którym

czas życia Fazy I→0. W tych doświadczeniach, napięcie Vs = 74,3V od-
zwierciedlało przybliżenie napięcia V (2)

s . Dodatkowo, przewidziano istnienie
napięcia V (m)

s w V
(1)
s < V

(m)
s < V

(2)
s , w którym przeciętne czasy życia fazy

I i II są równe; Napięcia tego nie zaobserwowano bezpośrednio ze względu
na ograniczoną długość rejestracji w stosunku do przeciętnego czasu życia
faz.

Obserwowane zjawiska krytyczne mogą być w praktyce trudne do od-
różnienia od tych oczekiwanych w przejściu fazowym drugiego rodzaju. Jed-
nakże w tym badaniu odpowiednie potwierdzenie rodzaju przejścia opiera
się na fakcie, że nie zaobserwowano σ > 1, innymi słowy, system nigdy nie
był nadkrytyczny; zamiast tego, system zgodnie z oczekiwaniami dokonał
przejścia do innej fazy, czyli Fazy II, z powodu zanikającego czasu trwania
Fazy I zbliżającej się do krzywej spinodalnej [141, 154]. Wyniki te są zgodne
z przejściami w zakresie tej samej klasy uniwersalności: i) złamania w nie-
uporządkowanym nośniku lub, ii) przejścia w demokratyczny model wiązek
włókien (ang. democratic fibre bundle model, DFBM) lub iii) w długozakre-
sowym modelu Isinga na krzywych spinodalnych [147, 148, 156, 157, 158].

Podsumowując, w badaniu tym wprowadzono elementarną sieć elektro-
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Rysunek 27: Rozkłady a) wielkości lawiny (liczba lamp zaangażowanych w
lawinę) i b) czasu trwania lawiny (znormalizowany czas od pierwszego do
ostatniego zdarzenia w lawinie). W miarę zwiększania napięcia Vs, rozkłady
upodabniały się do potęgowych o wykładnikach krytycznych αS = 3/2 oraz
αD = 2 (szary: niższe napięcie, czerwony: Vs = 74,2V; Vs = 74,3V nie
przedstawiono z powodu niewystarczającego czasu trwania Fazy I).

niczną, która była zdolna do jednoczesnej generacji dwóch podstawowych
właściwości dynamiki neuronowej: metastabilności i histerezy z jednej stro-
ny, oraz zachowań krytycznych z drugiej. Choć na poziomie fenomenologicz-
nym podobieństwo do danych biologicznych było wyjątkowe, istnieje zasad-
nicza różnica polegająca na tym, że system ten został dostrojony zewnętrznie
poprzez Vs, natomiast uważa się, że biologiczne systemy neuronowe osiągają
stan krytyczny spontanicznie poprzez wewnętrzny proces samoorganizacji.
Ponadto w przypadku tego systemu faza, w której obserwowano zjawiska
krytyczne, miała skończony czasy życia. Niemniej jednak współistnienie me-
tastabilności i histerezy z jednej strony i krytycznych zjawisk z drugiej, zgod-
nie z dynamiką zbliżoną do krzywej spinodalnej przejścia fazowego pierw-
szego rodzaju, prowadzi do postawienia intrygującego pytania: czy podobna
sytuacja mogłaby w rzeczywistości odnosić się do biologicznych sieci neuro-
nowych. Przyszłe prace teoretyczne i doświadczalne będą musiały zająć się
szczegółowo tym zagadnieniem. Dalsze badania są konieczne, aby wziąć pod
uwagę sieci o bardziej złożonej strukturze (np. typu małego świata, bezska-
lowe, w przeciwieństwie do regularnej dwuwymiarowej sieci przestrzennej),
co do których oczekuje się, że mogłoby wykazać bardziej złożoną dynamikę
ze względu na fakt, że interakcje mogłyby wywierać również wpływy krót-
kozakresowe.

2.3.3 Podsumowanie

Przedstawione tu badania stanowią spójny zbiór prac, których nadrzędny cel
stanowiła realizacja modeli fizycznych oddających niektóre emergentne wła-
sności biologicznych układów neuronowych, w formie elektronicznych sieci
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oscylatorów chaotycznych. Budowę tych oscylatorów zrealizowano za pomo-
cą heterogenicznego zestawu technologii, obejmującego dyskretne tranzysto-
ry bipolarne (BJT) [H1,H2,H3], dedykowany układ scalony w technologii
Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS) [H4], programowal-
ne układy analogowe typu Field-Programmable Analog Array (FPAAs) [H5]
oraz lampy neonowe [H6]. Najważniejsze wyniki dotyczące obwodów oscy-
latorów i ich zastosowań zostały podsumowane poniżej:

• Zbudowano i dokładne scharakteryzowano doświadczalnie pięć nowa-
torskich oscylatorów chaotycznych bazujących na dyskretnych tranzy-
storach bipolarnych (BJT), niebędących adaptacją istniejących wcze-
śniej oscylatorów. Te autonomiczne oscylatory mają dwie istotne cechy.
Po pierwsze, ich dynamikę można w sposób łatwy i ciągły kontrolować
poprzez rezystor połączony szeregowo z napięciem zasilania, działają-
cy jako parametr kontrolny dynamiki, którego wartość wywiera wpływ
na obserwowaną złożoną strukturę przejść i bifurkacji. Po drugie, ge-
nerują sygnały, które mają charakter „neuronowy” w tym sensie, że w
zależności od wartości tego rezystora, obserwuje się generowanie ak-
tywności periodycznej, serii lub „wybuchów” aktywności, i oscylacji
charakteryzujących się dużą fluktuacją amplitudy cykli. Przypomina
to wyniki badań przeprowadzonych na preparatach neuronowych w
zależności od zmiennych biochemicznych [4, 30, 31, 32, 33, 34, 35].
[H1]

• Za główny mechanizm przejścia do chaosu w takich obwodach uważa
się quasi-okresowość, realizowaną przez dużą liczbę dostępnych kom-
binacji LC rezonujących przy częstotliwościach niepowiązanych z sobą
prostym stosunkiem liczbowym (np. liczbą całkowitą), i ustalonych
przez wybrane komponenty, a także związane z nimi elementy paso-
żytnicze [41, 42, 44, 103, 104, 105]. Taka konstrukcja obwodów pozwa-
la im wchodzić w rezonans z innymi w zależności od dynamiki sieci,
którą kontrolowano przy pomocy szeregowych rezystorów sprzęgają-
cych. Mechanizm ten został następnie ponownie wdrożony w dwóch
różnych technologiach, a mianowicie obwodach zbudowanych w tech-
nologii CMOS i FPAA, a wykonujących nakładanie się i interakcję mię-
dzy oscylacjami przy częstotliwościach niepowiązanych z sobą prostym
stosunkiem liczbowym (np. liczbą całkowitą). Osiągnięto ten efekt
za pomocą struktur optymalnie dopasowanych do tych technologii, a
mianowicie poprzecznie sprzężonych pierścieni inwerterów (oscylatory
pierścieniowe) w technologii CMOS oraz integratorów (członów cał-
kujących) połączonych z oscylatorami pierścieniowymi w technologii
FPAA. W rezultacie uzyskano oscylatory o właściwościach podobnych
do układów opartych na dyskretnych BJT, ale o istotnych zaletach
pod względem wielkości fizycznej i cyfrowej sterowności. [H1,H4,H5]
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• Podobne efekty synchronizacji pośredniej (ang. partial synchroniza-
tion) uzyskano doświadczalnie w sieciach pierścieniowych zbudowa-
nych z różnorodnych oscylatorów, a mianowicie obwodów opartych na
dyskretnych BJT (30 węzłów sprzężonych dyfuzyjnie), obwodów opar-
tych na inwerterach CMOS (24 węzły sprzężone dyfuzyjnie) oraz ob-
wodów opartych na oscylatorach FPAA (32 węzły sprzężone w trybie
master-slave). Efekty te polegały głównie na stopniowym pojawianiu
się synchronizacji fazy (ang. phase synchronization), po którym mo-
gły wystąpić synchronizacje fluktuacji amplitudy cykli (synchronizacja
amplitudy, ang. amplitude synchronization), i w końcu synchronizacja
całkowita (ang. complete synchronization), spowodowane zwiększają-
cą się stopniowo siłą sprzęgania [20, 42, 50, 72, 73, 74, 75]. Synchro-
nizację z opóźnieniem (ang. lag synchronization) zaobserwowano wy-
łącznie w przypadku obwodów opartych na technologii FPAA [121].
[H2,H4,H5]

• W tych samych sieciach pierścieniowych wykazano także spontaniczne
powstawanie wzorów synchronizacji, które zostały wywołane przez nie-
wielkie niejednorodności parametryczne wynikające z tolerancji pro-
dukcyjnych w elementach oscylatora, które złamały symetrię pierście-
nia. Synchronizację klastrową (ang. cluster synchronization), zdefi-
niowaną jako tworzenie par lub podzbiorów strukturalnie sąsiadują-
cych oscylatorów, które uległy selektywnej synchronizacji, zaobserwo-
wano w obwodach opartych na technologiach BJT, CMOS i FPAA
dla pośrednich poziomów siły sprzęgania [70, 75, 77, 78]. Występowa-
ła również synchronizacja zdalna (ang. remote synchronization) zdefi-
niowana jako selektywna synchronizacja strukturalnie oddalonych od
siebie oscylatorów bez angażowania oscylatorów pośrednich na pier-
ścieniu. Zjawisko to zaobserwowano jednak jedynie w obwodach opar-
tych na technologii FPAA, w przypadku synchronizacji fluktuacji am-
plitud cykli dla ustawień parametrów kontroli zapewniających dyna-
mikę z „pośrednim” poziomem złożoności [71, 112, 113, 114, 115].
Wyniki te potwierdzają doświadczalnie, że dynamika tych sieci może
wspierać znaczną morfogenezę, a w szczególności przypomina powsta-
wanie wieloskalowej architektury modułowej oraz rozdzielenie pomię-
dzy łącznością strukturalną a synchronizacją, obserwowane w mózgu
[20, 50, 51, 52, 55, 56, 82]. [H2,H4,H5]

• Na podstawie szeregu czasowego zależnego od poziomu tlenu we krwi
(typu Blood Oxygen Level-Dependent, BOLD), przedstawiającego spon-
taniczną aktywność mózgu, zidentyfikowano związek pomiędzy łączno-
ścią a dynamiką sieciową: aktywność w najbardziej intensywnie zsyn-
chronizowanych obszarach korowych mózgu wiązała się z ewolucją dy-
namiki w kierunku większej amplitudy oscylacji o niskiej częstotliwości
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oraz z emergencją struktury nieliniowej, widocznej w postaci samopo-
dobieństwa zgodnego z krzywymi wymiaru korelacji D2(m,ε). Zbudo-
wano „zabawkową” sieć oscylatorów opartych na BJT, składającą się
z pierścienia, na którym zostały sprzężone cztery obszary „piast”, i
użyto do skutecznej replikacji takiego związku (struktura-dynamika),
przy czym konieczne było przestrojenie poszczególnych oscylatorów
do stanu bliskiego krytyczności [15, 56, 86, 87, 90, 91, 109]. Wynik
ten jest szczególnie ważny, gdyż określa zależność pomiędzy łączno-
ścią a dynamiką sieci, którą można uogólnić i zastosować w bardzo
różnych systemach, a to z kolei potwierdza konkretną przydatność sie-
ci elektronicznych oscylatorów chaotycznych dla celów formułowania i
testowania hipotez w tym obszarze. [H3]

• Zaproponowano nowatorskie podejście w zakresie realizacji chaotycz-
nych oscylatorów w technologii CMOS, które składały się z poprzecz-
nie sprzężonych pierścieni inwerterów (oscylatorów pierścieniowych) o
niedopasowanych, nieparzystych długościach, powiązanych z sobą nie-
trywialnym stosunkiem liczbowym, na przykład w sposób określony
przez najmniejsze nieparzyste liczby pierwsze. Podejście to zasadza
się na przejściu do chaosu przez quasi-okresowość i umożliwia pro-
ste sterowanie cyfrowe powstawaniem chaosu poprzez włączanie lub
wyłączanie sprzężenia poszczególnych pierścieni. Ma to istotne prak-
tyczne zalety w porównaniu z istniejącą technologią, ponieważ nie wy-
maga zastosowania jakiegokolwiek rezystora, kondensatora lub cew-
ki [29, 102, 106, 107]. Ponieważ takie elementy są fizycznie większe
niż pierścienie inwerterów przy wdrożeniu na układzie scalonym, pro-
ponowane podejście zwiększa wykorzystanie powierzchni krzemu. W
związku z powyższym, oprócz głównego zamierzonego zastosowania w
przyszłej budowie dużych sieci neuromorficznych, może warto wziąć to
rozwiązanie pod uwagę jako preferowaną architekturę obwodu w za-
kresie realizacji kompaktowych generatorów chaosu w różnych zasto-
sowaniach inżynierskich (np. jako źródło entropii w systemach wbudo-
wanych). [H4]

• Podobnie, zaproponowano nowatorski obwód oscylatora chaotycznego
nadający się do realizowania w pojedynczym FPAA, cechujący się za-
letami w stosunku do znanych układów pod względem minimalnego
rozmiaru, ciągłej sterowalności powstawaniem chaosu zgodnie z „pa-
smem chaotycznym” oraz synchronizowalnością [29, 119, 120]. Składa
się on z pierścienia o trzech blokach realizujących kolejne etapy ujem-
nego wzmocnienia. Pierścień ten jest podobny do rozwiązania opartego
na technologii CMOS, jednakże w tym przypadku przyczyną wystąpie-
nia chaosu jest raczej zmieszanie sygnału z wyjść dwóch integratorów
(człony całkujące) posiadających niedopasowane stałe czasowe, aniżeli
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sprzężenie pomiędzy oscylatorami pierścieniowymi o różnej długości.
W oparciu o sieci pierścieniowe takich oscylatorów, uzyskano nową
formę synchronizacji zdalnej, przy czym fluktuacje amplitudy zostały
selektywnie zsynchronizowane między niektórymi oddalonymi od sie-
bie węzłami w obecności globalnej synchronizacji fazowej. Wynik ten
rozszerzył wnioski z poprzednio opublikowanych badań naukowych,
zgodnie z którymi wolna amplituda była konieczna dla wystąpienia
synchronizacji zdalnej; fluktuacje amplitudy pełniły jedynie rolę „ka-
nału” do synchronizacji zdalnej faz [60, 71, 115]. Wynik ten ma zna-
czenie w zakresie modelowania dynamiki mózgu na dwóch poziomach.
Po pierwsze, zapewnia prosty scenariusz, w którym topologicznie zło-
żone sieci synchronizacji (małego świata) pojawiają się spontanicz-
nie w wyniku elementarnej łączności poprzez dynamikę, co może mieć
ogólne znaczenie dla zrozumienia powstawania sieci małego świata w
biologicznych sieciach neuronowych [56, 81, 124]. Po drugie, stanowi
ostrzeżenie o potencjalnych problemach związanych z wnioskowaniem
dotyczącym ścieżki przepływu informacji w sieci oraz podkreśla zna-
czenie wyboru miar synchronizacji, ponieważ „ukryte przekazywanie
informacji” pomiędzy węzłami było wykrywalne tylko w przypadku
miary synchronizacji uogólnionej, obliczonej w oparciu o zanurzone
szeregi czasowe; skłania to do starannego rozważenia odpowiednich
parametrów synchronizacji podczas analizy sygnałów neurofizjologicz-
nych [122]. [H5]

• Na przestrzeni tych badań doświadczalnych stwierdzano emergent-
ne własności przypominające cechy dynamiki neuronowej głównie w
przypadku dostrojenia oscylatorów blisko krytyczności lub gdy sto-
pień złożoności dynamiki zbiorowej był pośredni. Po pierwsze, w sieci
opartej na dyskretnych BJT połączonej w pierścień z czterema obsza-
rami „piast”, selektywne przejście do nieliniowej (chaotycznej) dyna-
miki przez oscylatory w obszarach „piast” można było zauważyć tyl-
ko wtedy, gdy wszystkie oscylatory były indywidualnie przestrojone
na oscylację okresową blisko krytyczności. Po drugie, w sieci opar-
tej na technologii FPAA synchronizacja zdalna występowała tylko w
przypadku określonych kombinacji parametrów kontrolnych (wzmoc-
nienia i stałe czasowe integracji), które dostarczały wartości pośrednie
o wymiarze korelacji poszczególnych szeregów czasowych. Po trzecie,
w sieci opartej na lampie neonowej, lawinowanie według tych samych
krytycznych wykładników obserwowano w biologicznych sieciach neu-
ronowych, kiedy napięcie zasilania zostało starannie dostrojone tak
blisko, jak to było możliwe, do punktu przejścia między dwiema dy-
namicznymi fazami systemu. Pomimo że „typowe” zjawiska krytyczne
wyraźnie zaobserwowano jedynie w trzecim przypadku, łącznie wyniki
te zgodnie sugerują, że zdolność tych układów do powielania zjawisk
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neuronowych jest prawdopodobnie związana nie tylko z chaotyczną
oscylacją, ale swoiście z oscylacją w momencie przejścia od porządku
do chaosu lub blisko niego [15, 87, 89, 90, 92, 111, 128]. [H3,H5,H6]

• Przedstawiono nowatorską, elementarną sieć przestrzenną typu „sumuj
i strzelaj”, opartą na pojemnościowo sprzężonych lampach neonowych.
W zależności od wartości globalnie podłączonego statycznego napięcia
kontrolnego, pojawiły się dwie wyraźnie wyodrębnione fazy dynamicz-
ne charakteryzujące się różnymi częstotliwościami generowania stocha-
stycznych zdarzeń zapalenia lampy (emisja krótkich błysków światła)
i różnymi stopniami porządku przestrzennego i czasowego. Przejście
pomiędzy dwiema fazami wiązało się z dostrzegalną metastabilnością
i histerezą, a więc była to przemiana fazowa pierwszego rodzaju. Usta-
wienie napięcia blisko punktu przejścia skutkowało jednak krytycznym
lawinowaniem i generowaniem fraktalnego szeregu czasowego, które
są zjawiskami krytycznymi powiązanymi zazwyczaj z przemianą fazo-
wą drugiego rodzaju. Wynik ten uznaje się za interesujący, ponieważ
dostarcza on przykład prostego systemu fizycznego, który może wy-
generować zjawiska krytyczne w kontekście przejścia fazy pierwszego
rodzaju ze względu na niestabilność spinodalną, zaś bardziej pośred-
nio stawia to pod znakiem zapytania rodzaj przejścia w dynamice sieci
neuronowych [147, 148, 153, 154, 155]. W sieciach neuronowych in vi-
vo oraz in vitro, metastabilność i histereza są często obserwowane po-
dobnie jak zjawiska krytyczne takie jak lawinowanie, jednakże obecny
poziom zrozumienia sposobu, w jaki można pogodzić te dwa elementy
jest ograniczony; w rzeczywistości, samoorganizująca się krytyczność
i przemiany fazowe drugiego rodzaju są niemalże przyjęte a priori, co
może nie być uniwersalnie słuszne [15, 87, 90, 127, 128, 134]. Wynik
uzyskany za pomocą tego układu powinien zachęcać do dalszych badań
w zakresie możliwości, że (przynajmniej w pewnych okolicznościach)
również krytyczne zjawiska obserwowane w sieciach neuronowych być
może reprezentują prekursory przemiany fazowej pojawiające się w
pobliżu krzywej spinodalnej w przemianie fazowej pierwszego rodzaju.
[H6]

Reasumując, wyniki tych badań wykazują, iż wiele właściwości emer-
gentnych dynamiki mózgu może być z powodzeniem wykrywalnych w bardzo
prostych, nieliniowych sieciach elektronicznych. W związku z tym, wyniki te
mają wielopoziomowe znaczenie dla fizyki, inżynierii elektronicznej i neuro-
nauki, które na poziomie ogólnym można ostatecznie określić w następujący
sposób:

• Po pierwsze, stanowią one przekonujące dowody na to, że zjawiska dy-
namiczne zachodzące w mózgu nie są unikatowe (przynajmniej po czę-
ści) wyłącznie dla niego, lecz mogą być wywoływane i w rzeczywistości
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występują też samoistnie również w innych systemach fizycznych, w
tym w małych elektronicznych sieciach nieliniowych. Ta świadomość
powinna zdecydowanie zwiększyć motywację do przyjęcia fizycznego
podejścia przy badaniu złożoności mózgu [10, 17, 15, 87, 159].

• Po drugie, podkreślają one niezwykłą zdolność generatywną nielinio-
wych układów elektronicznych, wykraczającą ponad wyniki doświad-
czalne opisane w istniejącej literaturze naukowej, które w dużej mierze
koncentrowały się na małych sieciach opartych przede wszystkim na
„typowych” obwodach, takich jak obwód Chua’y lub chaotyczne ad-
aptacje oscylatorów Colpittsa i Hartleya. Zapewniają one świeże spoj-
rzenie na ten obszar wprowadzając szereg nowych układów i wyników
[26, 29, 43].

• Po trzecie, stanowią one praktyczne moduły konstrukcyjne, które są
przydatne do budowania systemów neuromorficznych o znacznej wiel-
kości i złożoności, zgodnie z zaleceniami podanymi na przykład w
[18, 160]. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do obwodów
w technologii CMOS i FPAA [H4,H5], które dobrze nadają się do
realizacji sieci większych niż te rozważane w owych wstępnych ekspe-
rymentach.

• Po czwarte, rodzą one pytania teoretyczne, które są bezpośrednio istot-
ne z punktu widzenia sposobu analizowania neurofizjologicznych sze-
regów czasowych, w szczególności w odniesieniu do sposobu mierzenia
i badania ścieżki przepływu informacji w sieciach synchronizacji (na
przykład pomiędzy obszarami korowymi mózgu) [H5], oraz w odniesie-
niu do tego, jak znaleźć zgodność pomiędzy doświadczalnie wykazaną
metastabilnością i histerezą, a dowodami zjawisk krytycznych (tj. spi-
nodalnej niestabilności w przemianie fazowej pierwszego rodzaju czy
zjawisk krytycznych w przemianie fazowej drugiego rodzaju) [H6].

• Po piąte, ze względu na ich elementarny charakter oraz mało wyma-
gającą i niekosztowną realizację, obwody te są również korzystne z
punktu widzenia zastosowania. Po ustaleniu odpowiednich sposobów
„kontrolowania” samoorganizacją określonych funkcji, mogą one słu-
żyć jako baza do wdrożenia nowych metod obliczeniowych, pozwalając
na uzyskanie wysokiej efektywności w kategoriach zużycia energii oraz
wykorzystania powierzchni krzemu dla konkretnych operacji oblicze-
niowych [161, 162]. Na przykład, w oparciu o paradygmat komórko-
wych sieci neuronowych (ang. cellular neural networks, CNN), obser-
wowane zjawisko powstawania wzorów synchronizacji (np. synchroni-
zacja klastrowa w [H2,H4,H5] oraz synchronizacja zdalna [H5]) może
być stosowana do usprawnienia operacji rozpoznawania i rekonstrukcji
wzorców [28]. Z drugiej strony, chaotyczne oscylatory zyskują obecnie
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coraz większą uwagę w zakresie wykorzystania ich jako podstawy dla
nowatorskich, odpornych technik modulacji w dziedzinie krytycznej te-
lekomunikacji, a zjawisko „ukrytego przekazywania informacji” obser-
wowane w [H5] może mieć w tym zakresie szczególne znaczenie [163].
Wreszcie, wysoki poziom złożoności sygnału wraz z cyfrowym kontro-
lowaniem powstawania chaosu zostały osiągnięte zarówno w układzie
scalonym typu CMOS [H4], jak i w sieci FPAA [H5]; ma to bez-
pośrednie znaczenie w zakresie generowania wysokiej przepustowości
całkowicie nieprzewidywalnych liczb losowych z potencjalnymi zasto-
sowaniami w dziedzinie szyfrowania i uwierzytelniania danych, które
wymagają coraz większej szybkości generowania liczb losowych [164].

3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

3.1 Wykaz innych prac naukowych (nie wchodzących w skład
osiągnięcia wymienionego w punkcie 2) opublikowanych
w czasopismach z bazy Journal Citation Report (JCR)

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P1] D. Chan, L.M. Gallaher, K. Moodley, L. Minati, N. Burgess, T. Har-
tley, The 4 Mountains Test: A Short Test of Spatial Memory with High
Sensitivity for the Diagnosis of Pre-dementia Alzheimer’s Disease, J
Vis Exp 116 (2016). (IF2015 = 1.113, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P2] A. Albi, O. Pasternak, L. Minati, M. Marizzoni, D. Bartrés-Faz, N.
Bargalló, B. Bosch, P.M. Rossini, C. Marra, B. Müller, U. Fiedler, J.
Wiltfang, L. Roccatagliata, A. Picco, F.M. Nobili, O. Blin, J. Sein, J.P.
Ranjeva, M. Didic, S. Bombois, R. Lopes, R. Bordet, H. Gros-Dagnac,
P. Payoux, G. Zoccatelli, F. Alessandrini, A. Beltramello, A. Ferretti,
M. Caulo, M. Aiello, C. Cavaliere, A. Soricelli, L. Parnetti, R. Tarduc-
ci, P. Floridi, M. Tsolaki, M. Constantinidis, A. Drevelegas, G. Frisoni,
J. Jovicich, Free water elimination improves test-retest reproducibility
of diffusion tensor imaging indices in the brain: A longitudinal multi-
site study of healthy elderly subjects, Hum Brain Mapp, epub ahead of
print (2016). (IF2015 = 4.962, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

60



[P3] C. Rosazza, D. Sattin, D.R. Sebastiano, L. Minati, M. Leonardi, S. Si-
lva, Disruption of posteromedial large-scale neural communication pre-
dicts recovery from coma, Neurology 87, 120-1 (2016). (IF2015 = 8.166,
liczba cytowań: 0)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 15%.

[P4] R. Marchitelli, L. Minati, M. Marizzoni, B. Bosch, D. Bartrés-Faz,
B.W. Müller, J. Wiltfang, U. Fiedler, L. Roccatagliata, A. Picco, F.
Nobili, O. Blin, S. Bombois, R. Lopes, R. Bordet, J. Sein, J.P. Ranjeva,
M. Didic, H. Gros-Dagnac, P. Payoux, G. Zoccatelli, F. Alessandrini,
A. Beltramello, N. Bargalló, A. Ferretti, M. Caulo, M. Aiello, C. Ca-
valiere, A. Soricelli, L. Parnetti, R. Tarducci, P. Floridi, M. Tsolaki,
M. Constantinidis, A. Drevelegas, P.M. Rossini, C. Marra, P. Schönk-
necht, T. Hensch, K.T. Hoffmann, J.P. Kuijer, P.J. Visser, F. Barkhof,
G.B. Frisoni, J. Jovicich, Test-retest reliability of the default mode ne-
twork in a multi-centric fMRI study of healthy elderly: Effects of data-
driven physiological noise correction techniques, Hum Brain Mapp 37,
2114-32 (2016). (IF2015 = 4.962, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P5] C. Rosazza, A. Andronache, D. Sattin, M.G. Bruzzone, G. Marotta,
A. Nigri, S. Ferraro, D.R. Sebastiano, L. Porcu, A. Bersano, R. Benti,
M. Leonardi, L. D’Incerti, L. Minati, Multimodal study of default-mode
network integrity in disorders of consciousness, Ann Neurol, epub ahe-
ad of print (2016). (IF2015 = 9.638, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w tworzeniu badania i w jego zarządzaniu, w anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P6] J. Jovicich, L. Minati, M. Marizzoni, R. Marchitelli, R. Sala-Llonch,
D. Bartrés-Faz, J. Arnold, J. Benninghoff, U. Fiedler, L. Roccataglia-
ta, A. Picco, F. Nobili, O. Blin, S. Bombois, R. Lopes, R. Bordet,
J. Sein, J.P. Ranjeva, M. Didic, H. Gros-Dagnac, P. Payoux, G. Zoc-
catelli, F. Alessandrini, A. Beltramello, N. Bargalló, A. Ferretti, M.
Caulo, M. Aiello, C. Cavaliere, A. Soricelli, L. Parnetti, R. Tarducci,
P. Floridi, M. Tsolaki, M. Constantinidis, A. Drevelegas, P.M. Ros-
sini, C. Marra, P. Schönknecht, T. Hensch, K.T. Hoffmann, J.P. Ku-
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ijer, P.J. Visser, F. Barkhof, G.B. Frisoni, Longitudinal reproducibility
of default-mode network connectivity in healthy elderly participants: A
multicentric resting-state fMRI study, Neuroimage 124, 442-54 (2016).
(IF2015 = 5.463, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P7] S.N. Garfinkel, E. Zorab, N. Navaratnam, M. Engels, N. Mallorquí-
Bagué, L. Minati, N.G. Dowell, J.F. Brosschot, J.F. Thayer, H.D.
Critchley, Anger in brain and body: the neural and physiological pertur-
bation of decision-making by emotion, Soc Cogn Affect Neurosci 11,
150-8 (2016). (IF2015 = 5.101, liczba cytowań: 0)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P8] G.G. Rêgo, C. Campanhã, A.P. Kassab, R.L. Romero, L. Minati, P.S.
Boggio, Adult-like neuroelectrical response to inequity in children: Evi-
dence from the ultimatum game, Soc Neurosci 11, 193-206 (2016).
(IF2015 = 2.778, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P9] K.K. Moodley, D. Perani, L. Minati, P.A. Della Rosa, F. Pennycook,
J.C. Dickson, A. Barnes, V.E. Contarino, S. Michopoulou, L. D’Incerti,
C. Good, F. Fallanca, E.G. Vanoli, P.J. Ell, D. Chan, Simultaneous
PET-MRI Studies of the Concordance of Atrophy and Hypometabolism
in Syndromic Variants of Alzheimer’s Disease and Frontotemporal De-
mentia: An Extended Case Series, J Alzheimers Dis 46, 639-53 (2015).
(IF2015 = 3.92, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P10] K. Moodley, L. Minati, V. Contarino, S. Prioni, R. Wood, R. Cooper,
L. D’Incerti, F. Tagliavini, D. Chan, Diagnostic differentiation of mild
cognitive impairment due to Alzheimer’s disease using a hippocampus-
dependent test of spatial memory, Hippocampus 25, 939-51 (2015).
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(IF2015 = 4.074, liczba cytowań: 2)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 25%.

[P11] D. Sattin, L. Minati, D. Rossi, V. Covelli, A.M. Giovannetti, C. Ro-
sazza, A. Bersano, A. Nigri, M. Leonardi, The Coma Recovery Scale
Modified Score: a new scoring system for the Coma Recovery Scale-
revised for assessment of patients with disorders of consciousness, Int
J Rehabil Res 38, 350-6 (2015). (IF2015 = 1.250, liczba cytowań: 1)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P12] C.L. Jones, L. Minati, Y. Nagai, N. Medford, N.A. Harrison, M. Gray,
J. Ward, H.D. Critchley, Neuroanatomical substrates for the volitional
regulation of heart rate, Front Psychol. 6, 300 (2016). (IF2015 = 2.463,
liczba cytowań: 2)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, akwizy-
cja danych, analizie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu
manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P13] H.D. Critchley, A. Nicotra, P.A. Chiesa, Y. Nagai, M.A. Gray, L.
Minati, L. Bernardi, Slow breathing and hypoxic challenge: cardiore-
spiratory consequences and their central neural substrates, PLoS One
10, e0127082 (2015). (IF2015 = 3.057, liczba cytowań: 4)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P14] L. Turati, M. Moscatelli, A. Mastropietro, N.G. Dowell, I. Zucca,
A. Erbetta, C. Cordiglieri, G. Brenna, B. Bianchi, R. Mantegazza,
M. Cercignani, F. Baggi, L. Minati, In vivo quantitative magnetiza-
tion transfer imaging correlates with histology during de- and remy-
elination in cuprizone-treated mice, NMR Biomed 28, 327-37 (2015).
(IF2015 = 2.983, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w projektowaniu badania i w jego zarządzaniu, w ana-
lizie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
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Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P15] L. Minati, D. Zacà, L. D’Incerti, J. Jovicich, Fast computation of
voxel-level brain connectivity maps from resting-state functional MRI
using l1-norm as approximation of Pearson’s temporal correlation: proof-
of-concept and example vector hardware implementation, Med Eng
Phys 36, 1212-7 (2014). (IF2014 = 1.825, liczba cytowań: 2)

Stworzyłem algorytm, projekt i konstrukcję aparatury doświadczalnej
oraz oprogramowanie, projektowałem badania, brałem udział w akwi-
zycji, analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 85%.

[P16] C. Rosazza, D. Aquino, L. D’Incerti, R. Cordella, A. Andronache,
D. Zacà, M.G. Bruzzone, G. Tringali, L. Minati, Preoperative mapping
of the sensorimotor cortex: comparative assessment of task-based and
resting-state FMRI, PLoS One 9, e98860 (2014). (IF2014 = 3.234, licz-
ba cytowań: 6)

Brałem udział w tworzeniu badania i w jego zarządzaniu, w anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P17] L. Minati, D. Chan, C. Mastropasqua, L. Serra, B. Spanò, C. Marra,
C. Caltagirone, M. Cercignani, M. Bozzali, Widespread alterations in
functional brain network architecture in amnestic mild cognitive im-
pairment, J Alzheimers Dis 40, 213-20 (2014). (IF2014 = 4.151, liczba
cytowań: 6)

Brałem udział w tworzeniu badania, analizie danych i interpretacji
wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 60%.

[P18] D. Aquino, V. Contarino, A. Albanese, L. Minati, L. Farina, M. Gri-
soli, L. Romito, A.E. Elia, M.G. Bruzzone, L. Chiapparini, Substantia
nigra in Parkinson’s disease: a multimodal MRI comparison between
early and advanced stages of the disease, Neurol Sci 35, 753-8 (2014).
(IF2014 = 1.447, liczba cytowań: 13)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.
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[P19] D. Sattin, A.M. Giovannetti, F. Ciaraffa, V. Covelli, A. Bersano, A.
Nigri, S. Ferraro, L. Minati, D. Rossi, D. Duran, E. Parati, M. Leonar-
di, Assessment of patients with disorder of consciousness: do different
Coma Recovery Scale scoring correlate with different settings? J Neu-
rol 261, 2378-86 (2014). (IF2014 = 3.377, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 5%.

[P20] S.N. Garfinkel, L. Minati, M.A. Gray, A.K. Seth, R.J. Dolan, H.D.
Critchley, Fear from the heart: sensitivity to fear stimuli depends on
individual heartbeats, J Neurosci 34, 6573-82 (2014). (IF2014 = 6.344,
liczba cytowań: 24)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P21] N. Bertolino, C. Marchionni, F. Ghielmetti, B. Burns, G. Finocchiaro,
E. Anghileri, M.G. Bruzzone, L. Minati,Accuracy of 2-hydroxyglutarate
quantification by short-echo proton-MRS at 3 T: a phantom study,
Phys Med 30, 702-7 (2014).(IF2014 = 2.403, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w tworzeniu badania i w jego zarządzaniu, w anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P22] L. Minati, A. Nigri, M. Cercignani, D. Chan, Detection of scale-
freeness in brain connectivity by functional MRI: signal processing
aspects and implementation of an open hardware co-processor, Med
Eng Phys 35, 1525-31 (2013). (IF2013 = 1.839, liczba cytowań: 3)

Stworzyłem algorytm, projekt i konstrukcję aparatury doświadczalnej
oraz oprogramowanie, projektowałem badania, brałem udział w akwi-
zycji, analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 85%.

[P23] L. Minati, M. Cercignani, D. Chan, Rapid geodesic mapping of brain
functional connectivity: implementation of a dedicated co-processor in
a field-programmable gate array and application to resting state fMRI,
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Med Eng Phys 35, 1532-1539 (2013). (IF2013 = 1.839, liczba cytowań:
0)

Stworzyłem algorytm, projekt i konstrukcję aparatury doświadczalnej
oraz oprogramowanie, projektowałem badania, brałem udział w akwi-
zycji, analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 90%.

[P24] L. Minati, N. Sigala, Effective connectivity reveals strategy differences
in an expert calculator, PLoS One. 8, e73746 (2013). (IF2013 = 3.534,
liczba cytowań: 5)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 60%.

[P25] L. Minati, G. Varotto, L. D’Incerti, F. Panzica, D. Chan, From brain
topography to brain topology: relevance of graph theory to functional
neuroscience, Neuroreport 24, 536-43 (2013). (IF2013 = 1.644, liczba
cytowań: 4)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 75%.

[P26] A. Nigri, S. Ferraro, L. D’Incerti, H.D. Critchley, M.G. Bruzzone, L.
Minati, Connectivity of the amygdala, piriform, and orbitofrontal cor-
tex during olfactory stimulation: a functional MRI study, Neuroreport
24, 171-5 (2013). (IF2013 = 1.644, liczba cytowań: 11)

Brałem udział w tworzeniu badania i w jego zarządzaniu, w anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 40%.

[P27] K.K. Moodley, L. Minati, A. Barnes, J.C. Dickson, P.J. Ell, D. Chan,
Simultaneous PET/MRI in frontotemporal dementia, Eur J Nucl Med
Mol Imaging 40, 468-9 (2013). (IF2013 = 5.217, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P28] T.C. Ribeiro, C.A. Valasek, L. Minati, P.S. Boggio, Altered seman-
tic integration in autism beyond language: a cross-modal event-related
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potentials study, Neuroreport 24, 414-8 (2013). (IF2013 = 1.644, liczba
cytowań: 0)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P29] S.N. Garfinkel, A.B. Barrett, L. Minati, R.J. Dolan, A.K. Seth, H.D.
Critchley, What the heart forgets: Cardiac timing influences memory
for words and is modulated by metacognition and interoceptive sen-
sitivity, Psychophysiology 50, 505-12 (2013). (IF2013 = 3.180, liczba
cytowań: 21)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P30] L. Minati, G. Giaccone, L. D’Incerti, I. Zucca, R. Spreafico, F. Ta-
gliavini, G. Pilleri, Severe microcephaly with polynodular heterotopia:
a high-field MRI and neuropathological case study, Eur J Neurol 20,
e81-2 (2013). (IF2013 = 3.852, liczba cytowań: 0)

Brałem udział w akwizycja danych, analizie danych i interpretacji wy-
ników oraz przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wy-
nosi 50%.

[P31] A.C. Giglio, L. Minati, P.S. Boggio, Throwing the banana away and
keeping the peel: neuroelectric responses to unexpected but physically
feasible action endings, Brain Res 1532, 56-62 (2013). (IF2013 = 2.828,
liczba cytowań: 2)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P32] O.M. Lapenta, L. Minati, F. Fregni, P.S. Boggio, Je pense donc je fa-
is: transcranial direct current stimulation modulates brain oscillations
associated with motor imagery and movement observation, Front Hum
Neurosci 7, 256 (2013). (IF2013 = 2.895, liczba cytowań: 12)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.
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3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[P33] E. Prodi, M. Grisoli, M. Panzeri, L. Minati, F. Fattori, A. Erbetta,
G. Uziel, S. D’Arrigo, A. Tessa, C. Ciano, F.M. Santorelli, M. Sa-
voiardo, C. Mariotti, Supratentorial and pontine MRI abnormalities
characterize recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay. A com-
prehensive study of an Italian series, Eur J Neurol 20, 138-46 (2013).
(IF2013 = 3.852, liczba cytowań: 15)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P34] N. Hart, J. McGowan, L. Minati, H.D. Critchley, Emotional regula-
tion and bodily sensation: interoceptive awareness is intact in border-
line personality disorder, J Pers Disord 27, 506-18 (2013). (IF2013 =
2.733, liczba cytowań: 8)

Uczestniczyłem w opracowywaniu metody akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 25%.

[P35] E. Radulescu, B. Ganeshan, L. Minati, F.D. Beacher, M.A. Gray,
C. Chatwin, R.C. Young, N.A. Harrison, H.D. Critchley, Gray matter
textural heterogeneity as a potential in-vivo biomarker of fine structu-
ral abnormalities in Asperger syndrome, Pharmacogenomics J 13, 70-9
(2013). (IF2013 = 5.513, liczba cytowań: 6)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P36] C. Rosazza, L. Minati, F. Ghielmetti, M.L. Mandelli, M.G. Bruz-
zone, Functional connectivity during resting-state functional MR ima-
ging: study of the correspondence between independent component ana-
lysis and region-of-interest-based methods, AJNR Am J Neuroradiol
33, 180-7 (2012). (IF2012 = 3.167, liczba cytowań: 26)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 40%.

[P37] L. Minati, A. Nigri, C. Rosazza, M.G. Bruzzone, Thoughts turned
into high-level commands: Proof-of-concept study of a vision-guided
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robot arm driven by functional MRI (fMRI) signals, Med Eng Phys
34, 650-8 (2012). (IF2012 = 1.779, liczba cytowań: 6)

Stworzyłem algorytmy, projekt i konstrukcję aparatury doświadczalnej
i oprogramowanie, projektowałem badania, brałem udział w akwizy-
cji, analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 80%.

[P38] L. Minati, M. Grisoli, A.K. Seth, H.D. Critchley, Decision-making
under risk: a graph-based network analysis using functional MRI, Neu-
roimage 60, 2191-205 (2012). (IF2012 = 6.252, liczba cytowań: 14)

Sformułowałem hipotezy badawcze, opracowałem i wdrożyłem techniki
analizy zorientowanej na grafy jako podstawy badania, analizowałem
i interpretowałem dane oraz przygotowałem manuskrypt ze znacznym
wkładem redakcyjnym i uwagami od wszystkich autorów. Szacunkowo
mój wkład wynosi 85%.

[P39] L. Minati, C. Campanhã, H.D. Critchley, P.S. Boggio, Effects of
transcranial direct-current stimulation (tDCS) of the dorsolateral pre-
frontal cortex (DLPFC) during a mixed-gambling risky decision-making
task, Cogn Neurosci 3, 80-8 (2012). (IF2012 = 2.192, liczba cytowań: 6)

Sformułowałem hipotezy badawcze, zaprojektowałem paradygmat de-
cyzyjny, analizowałem i interpretowałem dane, przygotowałem manu-
skrypt ze znacznym wkładem redakcyjnym i uwagami od wszystkich
autorów. Szacunkowo mój wkład wynosi 80%.

[P40] L. Minati, M. Grisoli, S. Franceschetti, F. Epifani, A. Granvillano,
N. Medford, N.A. Harrison, S. Piacentini, H.D. Critchley, Neural si-
gnatures of economic parameters during decision-making: a functional
MRI (FMRI), electroencephalography (EEG) and autonomic monito-
ring study, Brain Topogr 25, 73-96 (2012). (IF2012 = 3.671, liczba
cytowań: 7)

Zaprojektowałem eksperymenty fMRI oraz EEG oraz sformułowałem
przynależne hipotezy, opracowałem oprogramowanie do akwizycji i
analizy danych, zarządzałem paradygmatem decyzyjnym i zapisywa-
niem danych przy wsparciu innych autorów, analizowałem i interpreto-
wałem dane, przygotowałem manuskrypt wraz z istotnym wkładem re-
dakcyjnym, i uwagami od wszystkich autorów. Szacunkowo mój wkład
wynosi 80%.
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[P41] F.D. Beacher, E. Radulescu, L. Minati, S. Baron-Cohen, M.V. Lom-
bardo, M.C. Lai, A. Walker, D. Howard, M.A. Gray, N.A. Harri-
son, H.D. Critchley, Sex differences and autism: brain function du-
ring verbal fluency and mental rotation, PLoS One 7, e38355 (2012).
(IF2012 = 3.730, liczba cytowań: 26)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P42] F.D. Beacher, L. Minati, S. Baron-Cohen, M.V. Lombardo, M.C.
Lai, M.A. Gray, N.A. Harrison, H.D. Critchley, Autism attenuates sex
differences in brain structure: a combined voxel-based morphometry
and diffusion tensor imaging study, AJNR Am J Neuroradiol 33, 83-9
(2012). (IF2012 = 3.167, liczba cytowań: 36)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P43] J.A. Eccles, F.D. Beacher, M.A. Gray, C.L. Jones, L. Minati, N.A.
Harrison, H.D. Critchley, Brain structure and joint hypermobility: re-
levance to the expression of psychiatric symptoms, Br J Psychiatry
200, 508-9 (2012). (IF2012 = 6.606, liczba cytowań: 17)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 5%.

[P44] M.A. Gray, F.D. Beacher, L. Minati, Y. Nagai, A.H. Kemp, N.A.
Harrison, H.D. Critchley, Emotional appraisal is influenced by cardiac
afferent information, Emotion 12, 180-91 (2012). (IF2012 = 3.269, licz-
ba cytowań: 37)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P45] T. Kalda, L. Minati, Detecting scale violations in absence of mi-
smatch requires music-syntactic analysis: a further look at the early
right anterior negativity (ERAN), Brain Topogr 25, 285-92 (2012).
(IF2012 = 3.671, liczba cytowań: 2)
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Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P46] C. Rosazza, L. Minati, Resting-state brain networks: literature review
and clinical applications, Neurol Sci 32, 773-85 (2011). (IF2011 = 1.315,
liczba cytowań: 113)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 45%.

[P47] L. Minati, I.U. Kress, E. Visani, N. Medford, H.D. Critchley, Intra-
and extra-cranial effects of transient blood pressure changes on brain
near-infrared spectroscopy (NIRS) measurements, J Neurosci Methods
197, 283-8 (2011). (IF2011 = 1.980, liczba cytowań: 33)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 60%.

[P48] C. Campanhã, L. Minati, F. Fregni, P.S. Boggio, Responding to unfair
offers made by a friend: neuroelectrical activity changes in the ante-
rior medial prefrontal cortex, J Neurosci 31, 15569-74 (2011). (IF2011 =
7.115, liczba cytowań: 24)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P49] L. Minati, S. Piacentini, F. Ferrè, L. Nanetti, L. Romito, C. Mariot-
ti, M. Grisoli, N. Medford, H.D. Critchley, A. Albanese, Choice-option
evaluation is preserved in early Huntington and Parkinson’s disease,
Neuroreport 22, 753-7 (2011). (IF2011 = 1.656, liczba cytowań: 5)

Sformułowałem hipotezy badawcze, kierowałem zadaniami i ekspery-
mentami, tworzyłem paradygmat decyzyjny, analizowałem i interpre-
towałem dane, przygotowałem manuskrypt ze znacznym wkładem re-
dakcyjnym i uwagami od wszystkich autorów. Szacunkowo mój wkład
wynosi 80%.

[P50] C.L. Jones, L. Minati, N.A. Harrison, J. Ward, H.D. Critchley, Un-
der pressure: response urgency modulates striatal and insula activi-
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ty during decision-making under risk, PLoS One 6, e20942 (2011).
(IF2011 = 4.092, liczba cytowań: 14)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P51] C.L. Jones, M.A. Gray, L. Minati, J. Simner, H.D. Critchley, J.
Ward, The neural basis of illusory gustatory sensations: two rare ca-
ses of lexical-gustatory synaesthesia, J Neuropsychol 5, 243-54 (2011).
(IF2011 = 1.742, liczba cytowań: 16)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P52] E. Visani, L. Minati, L. Canafoglia, I. Gilioli, A. Granvillano, G. Va-
rotto, D. Aquino, P. Fazio, M.G. Bruzzone, S. Franceschetti, F. Pan-
zica, Abnormal ERD/ERS but unaffected BOLD response in patients
with Unverricht-Lundborg disease during index extension: a simultane-
ous EEG-fMRI study, Brain Topogr 24, 65-77 (2011). (IF2011 = 3.455,
liczba cytowań: 10)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P53] I.U. Kress, L. Minati, S. Ferraro, H.D. Critchley, Direct skin-to-skin
versus indirect touch modulates neural responses to stroking versus tap-
ping, Neuroreport 22, 646-51 (2011). (IF2011 = 1.656, liczba cytowań:
6)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 40%.

[P54] R. Garbelli, I. Zucca, G. Milesi, A. Mastropietro, L. D’Incerti, L.
Tassi, N. Colombo, C. Marras, F. Villani, L. Minati, R. Spreafico,
Combined 7-T MRI and histopathologic study of normal and dyspla-
stic samples from patients with TLE, Neurology 76, 1177-85 (2011).
(IF2011 = 8.312, liczba cytowań: 23)
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Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 5%.

[P55] R.B. Scott, L. Minati, Z. Dienes, H.D. Critchley, A.K. Seth, Detecting
conscious awareness from involuntary autonomic responses, Conscious
Cogn 20, 936-42 (2011). (IF2011 = 2.308, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P56] F.D. Beacher, M.A. Gray, L. Minati, R. Whale, N.A. Harrison, H.D.
Critchley, Acute tryptophan depletion attenuates conscious appraisal
of social emotional signals in healthy female volunteers, Psychophar-
macology (Berl) 213, 603-13 (2011). (IF2011 = 4.077, liczba cytowań:
11)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P57] L. Minati, I. Zucca, G. Carcassola, M. Occhipinti, R. Spreafico, M.G.
Bruzzone, Effect of diffusion-sensitizing gradient timings on the expo-
nential, biexponential and diffusional kurtosis model parameters: in-
vivo measurements in the rat thalamus, MAGMA 23, 115-21 (2010).
(IF2010 = 2.373, liczba cytowań: 3)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 75%.

[P58] L. Minati, L. Salvatoni, C. Rosazza, E. Pietrocini, E. Visani, F. Pan-
zica, V. Scaioli, G. Avanzini, S. Franceschetti, Event-related potential
(ERP) markers of melodic processing: The N2 component is modulated
by structural complexity, not by melodic ’meaningfulness’, Brain Res
Bull 83, 23-8 (2010). (IF2010 = 2.498, liczba cytowań: 8)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 70%.
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[P59] M.L. Mandelli, M. Savoiardo, L. Minati, C. Mariotti, D. Aquino, A.
Erbetta, S. Genitrini, S. Di Donato, M.G. Bruzzone, M. Grisoli, Decre-
ased diffusivity in the caudate nucleus of presymptomatic huntington
disease gene carriers: which explanation?, AJNR Am J Neuroradiol
31, 706-10 (2010). (IF2010 = 3.464, liczba cytowań: 11)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P60] M.A. Gray, L. Minati, G. Paoletti, H.D. Critchley, Baroreceptor ac-
tivation attenuates attentional effects on pain-evoked potentials, Pain
151, 853-61 (2010). (IF2010 = 5.355, liczba cytowań: 19)

Brałem udział w tworzeniu badania, projektowaniu i konstruowaniu
aparatury doświadczalnej i oprogramowania, akwizycji danych, anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 45%.

[P61] L. Minati, C.L. Jones, M.A. Gray, N. Medford, N.A. Harrison, H.D.
Critchley, Emotional modulation of visual cortex activity: a functio-
nal near-infrared spectroscopy study, Neuroreport 20, 1344-50 (2009).
(IF2009 = 1.805, liczba cytowań: 15)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 80%.

[P62] L. Minati, C. Rosazza, L. D’Incerti, E. Pietrocini, L. Valentini, V.
Scaioli, C. Loveday, M.G. Bruzzone, Functional MRI/event-related po-
tential study of sensory consonance and dissonance in musicians and
nonmusicians, Neuroreport 20, 87-92 (2009). (IF2009 = 1.805, liczba
cytowań: 23)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 80%.

[P63] G. Gattellaro, L. Minati, M. Grisoli, C. Mariani, F. Carella, M. Osio,
E. Ciceri, A. Albanese, M.G. Bruzzone, White matter involvement in
idiopathic Parkinson disease: a diffusion tensor imaging study, AJNR
Am J Neuroradiol 30, 1222-6 (2009). (IF2009 = 3.296, liczba cytowań:

74



97)

Brałem udział w tworzeniu badania, opracowywaniu metody akwizycji
danych, akwizycja danych, analizie danych i interpretacji wyników oraz
przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P64] M.A. Gray, L. Minati, N.A. Harrison, P.J. Gianaros, V. Napadow,
H.D. Critchley, Physiological recordings: basic concepts and implemen-
tation during functional magnetic resonance imaging, Neuroimage 47,
1105-15 (2009). (IF2009 = 5.739, liczba cytowań: 29)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 30%.

[P65] C. Rosazza, L. Minati, F. Ghielmetti, E. Maccagnano, A. Erbetta, F.
Villani, F. Epifani, R. Spreafico, M.G. Bruzzone, Engagement of the
medial temporal lobe in verbal and nonverbal memory: assessment with
functional MR imaging in healthy subjects, AJNR Am J Neuroradiol
30, 1134-41 (2009). (IF2009 = 3.296, liczba cytowań: 13)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P66] C. Rosazza, Q. Cai, L. Minati, Y. Paulignan, T.A. Nazir, Early in-
volvement of dorsal and ventral pathways in visual word recognition:
an ERP study, Brain Res 1272, 32-44 (2009). (IF2009 = 2.463, liczba
cytowań: 26)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P67] L. Minati, C. Rosazza, I. Zucca, L. D’Incerti, V. Scaioli, M.G. Bruzzo-
ne, Spatial correspondence between functional MRI (fMRI) activations
and cortical current density maps of event-related potentials (ERP): a
study with four tasks, Brain Topogr 21, 112-27 (2008). (IF2008 = 1.179,
liczba cytowań: 5)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 80%.
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[P68] L. Minati, T. Banasik, J. Brzezinski, M.L. Mandelli, A. Bizzi, M.G.
Bruzzone, M. Konopka, A. Jasiński, Elevating tensor rank increases
anisotropy in brain areas associated with intra-voxel orientational he-
terogeneity (IVOH): a generalised DTI (GDTI) study, NMR Biomed
21, 2-14 (2008). (IF2008 = 4.329, liczba cytowań: 4)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 70%.

[P69] L. Minati, Rapid generation of biexponential and diffusional kurtosis
maps using multi-layer perceptrons: a preliminary experience, MAG-
MA 21, 299-305 (2008). (IF2008 = 1.844, liczba cytowań: 1)

Zaprojektowałem badanie, wykonałem analizę i interpretację wyników
oraz przygotowałem manuskrypt. Mój wkład to 100%.

[P70] L. Minati, C. Rosazza, L. D’Incerti, E. Pietrocini, L. Valentini, V.
Scaioli, C. Loveday, M.G. Bruzzone, FMRI/ERP of musical syntax:
comparison of melodies and unstructured note sequences, Neuroreport
19, 1381-5 (2008). (IF2008 = 1.904, liczba cytowań: 23)

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycja danych, analizie da-
nych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 80%.

[P71] L. Farina, D. Pareyson, L. Minati, I. Ceccherini, L. Chiapparini, S.
Romano, P. Gambaro, R. Fancellu, M. Savoiardo, Can MR imaging
diagnose adult-onset Alexander disease?, AJNR Am J Neuroradiol 29,
1190-6 (2008). (IF2008 = 2.745, liczba cytowań: 44)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P72] P. Vitali, L. Minati, L. D’Incerti, E. Maccagnano, N. Mavilio, D.
Capello, S. Dylgjeri, G. Rodriguez, S. Franceschetti, R. Spreafico, F.
Villani, Functional MRI in malformations of cortical development: ac-
tivation of dysplastic tissue and functional reorganization, J Neuro-
imaging 18, 296-305 (2008). (IF2008 = 1.811, liczba cytowań: 13)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
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gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P73] L. Minati, F. Ghielmetti, V. Ciobanu, L. D’Incerti, C. Maccagna-
no, A. Bizzi, M.G. Bruzzone, Bio-image warehouse system: concept
and implementation of a diagnosis-based data warehouse for advan-
ced imaging modalities in neuroradiology, J Digit Imaging 20, 32-41
(2007). (IF2007 = 0.717, liczba cytowań: 8)

Brałem udział w tworzeniu badania, projektowaniu systemu i przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 65%.

[P74] L. Minati, W. Węglarz, Physical Foundations, Models and Methods of
Diffusion Magnetic Resonance Imaging of the Brain: A Review, Con-
cepts Magnetic Resonance 30, 278-307 (2007). (IF2007 = 0.812, liczba
cytowań: 26)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 70%.

[P75] L. Minati, D. Aquino, S. Rampoldi, S. Papa, M. Grisoli, M.G. Bruz-
zone, E. Maccagnano, Biexponential and diffusional kurtosis imaging,
and generalised diffusion-tensor imaging (GDTI) with rank-4 tensors:
a study in a group of healthy subjects, MAGMA 20, 241-53 (2007).
(IF2007 = 1.494, liczba cytowań: 22)

Brałem udział w projektowaniu badania, akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 70%.

[P76] M.L. Mandelli, T. De Simone, L. Minati, M.G. Bruzzone, C. Mariot-
ti, R. Fancellu, M. Savoiardo, M. Grisoli, Diffusion tensor imaging of
spinocerebellar ataxias types 1 and 2, AJNR Am J Neuroradiol 28,
1996-2000 (2007). (IF2007 = 2.338, liczba cytowań: 26)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P77] L. Minati, M. Grisoli, M.G. Bruzzone, MR spectroscopy, functional
MRI, and diffusion-tensor imaging in the aging brain: a conceptual
review, J Geriatr Psychiatry Neurol. 20, 3-21 (2007). (IF2007 = 2.279,
liczba cytowań: 63)
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Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 75%.

[P78] L. Minati, M. Grisoli, F. Carella, T. De Simone, M.G. Bruzzone, M.
Savoiardo, Imaging degeneration of the substantia nigra in Parkinson
disease with inversion-recovery MR imaging, AJNR Am J Neuroradiol
28, 309-13 (2007). (IF2007 = 2.338, liczba cytowań: 49)

Brałem udział w projektowaniu badania, akwizycji danych, analizie
danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Sza-
cunkowo mój wkład wynosi 60%.

[P79] D. Caldiroli, L. Minati, Early experience with remote pressure sensor
respiratory plethysmography monitoring sedation in the MR scanner,
Eur J Anaesthesiol 24, 761-9 (2007). (IF2007 = 1.435, liczba cytowań:
2)

Brałem udział w tworzeniu badania, projektowaniu i konstruowaniu
aparatury doświadczalnej i oprogramowania, akwizycji danych, anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 50%.

[P80] P. Cortellazzi, L. Minati, C. Falcone, M. Lamperti, D. Caldiroli, Pre-
dictive value of the El-Ganzouri multivariate risk index for difficult
tracheal intubation: a comparison of Glidescope videolaryngoscopy and
conventional Macintosh laryngoscopy, Br J Anaesth 99, 906-11 (2007).
(IF2007 = 2.948, liczba cytowań: 19)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 30%.

[P81] P. Cortellazzi, M. Lamperti, L. Minati, C. Falcone, C. Pantaleoni,
D. Caldiroli, Sedation of neurologically impaired children undergoing
MRI: a sequential approach, Paediatr Anaesth 17, 630-6 (2007). (IF2007 =
1.461, liczba cytowań: 14)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.
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[P82] M. Savoiardo, L. Minati, L. Farina, T. De Simone, D. Aquino, E.
Mea, G. Filippini, G. Bussone, L. Chiapparini, Spontaneous intracra-
nial hypotension with deep brain swelling, Brain 130, 1884-93 (2007).
(IF2007 = 8.568, liczba cytowań: 39)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 25%.

[P83] C.R. Gladin, E. Salsano, F. Menghi, M. Grisoli, F. Ghielmetti, I.
Milanesi, B. Pollo, S. Brock, A. Cusin, L. Minati, G. Finocchiaro,
M.G. Bruzzone, Loss of heterozygosity studies in extracranial meta-
static meningiomas, J Neurooncol 85, 81-5 (2007). (IF2007 = 1.856,
liczba cytowań: 7)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 5%.

[P84] R. Capobianco, C. Casalone, S. Suardi, M. Mangieri, C. Miccolo, L.
Limido, M. Catania, G. Rossi, G. Di Fede, G. Giaccone, M.G. Bruzzo-
ne, L. Minati, C. Corona, P. Acutis, D. Gelmetti, G. Lombardi, M.H.
Groschup, A. Buschmann, G. Zanusso, S. Monaco, M. Caramelli, F.
Tagliavini, Conversion of the BASE prion strain into the BSE strain:
the origin of BSE?, PLoS Pathog 3, e31 (2007). (IF2007 = 9.336, liczba
cytowań: 66)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 5%.

[P85] P. Vitali, L. Minati, G. Chiarenza, A. Brugnolo, N. Girtler, F. Nobili,
C. De Leo, P. Rosati, G. Rodriguez, The Von Restorff effect in ageing
and Alzheimer’s disease, Neurol Sci 27, 166-72 (2006). (IF2006 = 0.894,
liczba cytowań: 7)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P86] L. Minati, A tree architecture with hierarchical data processing on
a sensor-rich hexapod robot, Advanced Robotics 14, 595-608 (2002).
(IF2002 = 0.182, liczba cytowań: 5)

Zaprojektowałem i skonstruowałem aparaturę doświadczalną i opro-
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gramowanie, opracowałem i przygotowałem manuskrypt. Mój wkład
to 100%

3.2 Publikacje w czasopismach spoza bazy JCR

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P87] R.A. Wood, L. Minati, D. Chan, Imaging of the Normal Aging Brain,
in S. Kanekar (Ed.) Imaging of Neurodegenerative Disorders, Thieme,
Stuttgart, Germany (2015).

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 40%.

[P88] A. Canazza, L. Minati, C. Boffano, E. Parati, S. Binks, Experimental
models of brain ischemia: a review of techniques, magnetic resonance
imaging, and investigational cell-based therapies, Front Neurol 5, 19
(2014). (liczba cytowań: 9)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 25%.

[P89] L. Minati, Emergence of chaos in transistor circuits evolved towards
maximization of approximate signal entropy, 8th Intl Symp Image and
Signal Proc Analysis (ISPA), 748-753 (2013). (liczba cytowań: 2)

Zaprojektowałem badanie, stworzyłem i wykonałem wszystkie ekspe-
rymenty, symulacje, analizy i interpretacje wyników oraz przygotowa-
łem manuskrypt. Mój wkład to 100%.

[P90] E. Radulescu, L. Minati, B. Ganeshan, N.A. Harrison, M.A. Gray,
F.D. Beacher, C. Chatwin, R.C. Young, H.D. Critchley, Abnormalities
in fronto-striatal connectivity within language networks relate to diffe-
rences in grey-matter heterogeneity in Asperger syndrome, Neuroimage
Clin 2, 716-26 (2013). (liczba cytowań: 5)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 20%.

[P91] A. Andronache, C. Rosazza, D. Sattin, M. Leonardi, L. D’Incerti,
L. Minati, Impact of functional MRI data preprocessing pipeline on
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default-mode network detectability in patients with disorders of con-
sciousness, Front Neuroinform 7, 16 (2013). (liczba cytowań: 9)

Brałem udział w tworzeniu badania i w jego zarządzaniu, w anali-
zie danych i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu.
Szacunkowo mój wkład wynosi 45%.

[P92] C. Rosazza, F. Ghielmetti, L. Minati, P. Vitali, A.R. Giovagnoli,
F. De Leo, G. Didato, A. Parente, C. Marras, M.G. Bruzzone, L.
D’Incerti, R. Spreafico, F. Villani, Preoperative language lateraliza-
tion in temporal lobe epilepsy (TLE) predicts peri-ictal, pre- and post-
operative language performance: An fMRI study, Neuroimage Clin 3,
73-83 (2013). (liczba cytowań: 8)

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 15%.

[P93] P. Chiesa, L. Minati, Multimodal imaging of brain connectivity in au-
tism spectrum disorders – an overview, in D. Riva (Ed.) Neurobiology,
diagnosis and treatment in autism: an update, Fondazione Mariani,
John Libbey Eurotext, Montrouge, France (2013).

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 45%.

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[P94] L. Minati, E. Visani, N.G. Dowell, N. Medford, H.D. Critchley, Va-
riability comparison of simultaneous brain near-infrared spectroscopy
and functional magnetic resonance imaging during visual stimulation,
J Med Eng Technol 35, 370-6 (2011).

Brałem udział w tworzeniu badania, projektowaniu i konstruowaniu
aparatury doświadczalnej, akwizycji danych, analizie danych i inter-
pretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój
wkład wynosi 75%.

[P95] E. Visani, L. Minati, L. Canafoglia, I. Gilioli, L. Salvatoni, G. Va-
rotto, P. Fazio, D. Aquino, M.G. Bruzzone, S. Franceschetti, F. Pan-
zica, Simultaneous EEG-fMRI in patients with Unverricht-Lundborg
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disease: event-related desynchronization/synchronization and hemody-
namic response analysis, Comput Intell Neurosci 164278 (2010).

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 35%.

[P96] L. Minati, D. Aquino, M.G. Bruzzone, A. Erbetta, Quantitation of
normal metabolite concentrations in six brain regions by in-vivo 1H-
MR spectroscopy, J Med Phys 35, 154-63 (2010).

Brałem udział w tworzeniu badania, akwizycji danych, analizie danych
i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo
mój wkład wynosi 65%.

[P97] A. Torresin, A. Moscato, M. Minella, F. Cardinale, L. Minati, D.
Aquino, Fibre tracking: probabilistic approach and preliminary results,
Pol J Med Phys Eng 15, 227-237 (2009).

Brałem udział w analizie danych i interpretacji wyników oraz przy-
gotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład wynosi 10%.

[P98] L. Minati, T. Edginton, M.G. Bruzzone, M. Grisoli, Current concepts
in Alzheimer’s disease: a multidisciplinary review, Am J Alzheimers
Dis Other Demen 24, 95-121 (2009). (liczba cytowań: 108)

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 70%.

[P99] L. Minati, D. Aquino, Probing neural connectivity through Diffusion
Tensor Imaging (DTI), Cybernetics and Systems, 26368 (2006).

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Szacunkowo mój wkład
wynosi 75%.

[P100] L. Minati,Neuroimaging Techniques: a Conceptual Overview of Phy-
sical Principles, Contribution and History, AIP Conf. Proc 839, 503-
519 (2006).

Brałem udział w przygotowaniu manuskryptu. Mój wkład to 100%.
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3.3 Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego
obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, do-
kumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł
artystycznych

brak

3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne

3.4.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor (IF) według
bazy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania

Sumaryczny Impact Factor publikacji: 293.06
Liczba elementów znalezionych: 97

(Według Thomson-Reuters Web of Science, dostęp dnia 28 października
2016)

3.4.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science

Suma cytatów: 1444
Suma cytatów bez samo cytowania: 1354
Cytowanie artykuły: 1329
Cytowanie artykuły bez samocytowania: 1283
Średnia liczba cytowań na artykuł: 14.89

(Według Thomson-Reuters Web of Science, dostęp dnia 28 października 2016
r.)

3.4.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

Indeks Hirscha: 22

(Według Thomson-Reuters Web of Science, dostęp dnia 28 października 2016
r.)

3.5 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projekta-
mi badawczymi lub udział w takich projektach

2013-2014 - Wskazany jako badacz odpowiedzialny za nadzór nad analiza
obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu, Digital Health-
care Systems in Dementia Diagnosis project (PI D. Chan), sfinanso-
waną przez UK Medical Research Council/Technology Strategy Board
Biomedical Catalyst Fund, Brighton and Sussex Medical School, Wiel-
ka Brytania.
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2010-2012 - Członek rady doradczej i przewodniczący zespołu roboczego
ds. funkcjonalnego obrazowania rezonansu magnetycznego, Start-up
Coma Research Centre (CRC) project (PI M. Leonardi), finansowane-
go przez samorząd Lombardii, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta, Mediolan, Włochy.

3.6 Nagrody za działalność naukową

brak

3.7 Referaty wygłoszone podczas konferencji międzynarodo-
wych i krajowych

3.7.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

2016 L. Minati, Realization of oscillator networks using field-programmable
analog-arrays (FPAA): meeting between analog and digital computa-
tion, zaproszony na seminarium/wykład na II SYMPOZJUM FPGA
w Uniwersytecie Jagiellońskim, wydarzenie odbyło się 9 grudnia 2016
r. w Krakowie.

2016 L. Minati, Preliminary experience with a vision-guided robot arm con-
trolled by means of a wearable biosignal acquisition device, zaproszony
na seminarium/wykład na sympozjum World Research Hub Initiative
(WRHI), Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Techno-
logy, wydarzenie odbyło się 30 sierpnia 2016 r. w Tokio w Japonii.

2016 L. Minati, Remote synchronization in an experimental ring of non-
linear oscillators: relevance for modelling brain functional connectivity,
zaproszony na seminarium/wykład na sympozjum ATR mini sympo-
sium on Sensorimotor Control and Robotics, wydarzenie odbyło się 8
sierpnia 2016 r. w Kioto w Japonii.

2016 L. Minati, Remote synchronization of amplitudes across an experi-
mental ring of non-linear oscillators, zaproszony na wykład na warsz-
tatachNetwork dynamics and complexity workshop, University of Tren-
to, wydarzenie odbyło się 20 maja 2016 r. w Trydencie we Włoszech.

2016 L. Minati, Computer hardware architecturing meets neuroscience: three
examples of inter-disciplinary research, zaproszony na seminarium/wykład
na Univerisity of Bolzano, wydarzenie odbyło się 25 stycznia 2016 r.
w Bolzano we Włoszech.

2015 L. Minati, Could networked electronic chaotic oscillators be a useful
analogy of collective brain dynamics?, zaproszony na seminarium/wykład
na University Pompeu Fabra, wydarzenie odbyło się 2 października
2015 r. w Barcelonie we Hiszpanii.
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2015 L. Minati, Could networked electronic chaotic oscillators be a use-
ful analogy of collective brain dynamics?, zaproszony na wykład na
warsztatach 8th International Workshop on Biomedical Applications
of MRI and MRS, H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics,
wydarzenie odbyło się w dniach 17-18 września 2015 r. w Krakowie.

2015 L. Minati, P. Chiesa, D. Tabarelli, L. D’Incerti, J. Jovicich, Nonline-
ar dynamics and low-frequency fluctuations in network hubs: tentative
analogy between the resting human brain and coupled single-transistor
chaotic oscillators, wykład na konferencji Nonlinear Dynamics of Elec-
tronic Systems (NDES) 2015, wydarzenie odbyło się w dniach 7-11
września 2015 r. w Como we Włoszech.

2015 L. Minati, Could networked electronic chaotic oscillators be a useful
analogy of collective brain dynamics?, zaproszony na wykład na warsz-
tatach IV International Workshop Complex Collective Dynamics: Bra-
ins and beyond, wydarzenie odbyło się w dniach od 31 sierpnia do 04
września 2015 r. w Anacapri we Włoszech.

2014 L. Minati, Neuroscience meets electronics: analog and digital appro-
aches to analyze and simulate brain signals, zaproszony na semina-
rium/wykład na Fondazione Bruno Kessler, wydarzenie odbyło się 11
kwietnia 2014 r.w Trydencie we Włoszech.

2014 L. Minati, Accurate classification of early Alzheimer’s disease using a
brief test of spatial memory, wykład na konferencji Recent advances in
Clinical and Experimental Research on Dementia and Neurodegenera-
tive Disorders, wydarzenie odbyło się w dniach 22-24 stycznia 2014 r.
w Bressanone we Włoszech.

2013 L. Minati, Emergence of chaos in transistor circuits evolved towards
maximization of approximate signal entropy, wykład na sympozjum
8th International Symposium on Image and Signal Processing and
Analysis (ISPA 2013), wydarzenie odbyło się w dniach 4-6 września
2013 r. w Trieście we Włoszech.

2013 L. Minati, Graph-based analysis of brain network topology from func-
tional MRI data: implications, challenges and ideas, zaproszony na
seminarium/wykład na University of Trento, wydarzenie odbyło się 8
marca 2013 r. w Trydencie we Włoszech.

2013 L. Minati, From functional localization to topological network analy-
sis: new avenues for understanding brain function through functional
MRI?, zaproszony na seminarium/wykład w ramach seminarium Se-
minars of Pre-clinical Neuroscience, wydarzenie odbyło się 24 stycznia
2013 r. w Mediolanie we Włoszech.
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2012 L. Minati, Functional MRI in the early and differential diagnosis of
dementias: some novel ideas, zaproszony na wykład na konferencji
Burden of neurological disorders, ageing and disability, wydarzenie od-
było się w dniach 27-29 listopada 2012 r. w Mediolanie we Włoszech.

3.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

2012 L. Minati, Functional connectivity, wykład na konferencji 3rd Meeting
of the Italian Chapter of the International Society for Magnetic Re-
sonance in Medicine (ISMSM), wydarzenie odbyło się w dniach 19-20
kwietnia 2012 r. w Neapolu we Włoszech.

2012 L. Minati, Functional and structural connectivity: methodological aspects
and applications to the study of brain development, zaproszony na wy-
kład na konferencji Neurobiology and Treatment of Autism, wydarzenie
odbyło się w dniach 28-30 marzca 2012 r. w Rapallo we Włoszech.

2011 L. Minati, Neural Signatures of Decision-Making Under Risk Reve-
aled by Functional MRI (fMRI), Electroencephalography (EEG) and
Autonomic Monitoring, wykład na warsztatach Mapping Functional
Networks for Brain Surgery ISMRM workshop, wydarzenie odbyło się
w dniach 6-9 września 2011 r. w Mediolanie we Włoszech.

2011 L. Minati, New windows on brain architecture and function: revolution
or phrenology revisited?, zaproszony na seminarium/wykład na The
Open University, wydarzenie odbyło się 19 maja 2011 r. w Milton
Keynes w Wielkiej Brytanii.

2011 L. Minati, Neuroimaging and music, zaproszony na wykład na kon-
gresie First national congress of functional neuroradiology, wydarzenie
odbyło się w dniach 17-18 lutego 2011 r. w Mediolanie we Włoszech.

2006 L. Minati, T. Banasik, J. Brzezinski, S. Rampoldi, M. Mandelli, M.
Konopka, A. Jasinski, Intra-voxel directional heterogeneity revealed by
higher-order tensor anisotropy and q-ball, wykład na kongresie Europe-
an Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)
2006 Congress, wydarzenie odbyło się w dniach 21-23 września 2006
r. w Warszawie.

2006 L. Minati, A. Erbetta, From gross anatomy to physiology and micro-
structure - where is MR going?, zaproszony na wykład na kongresie
17th annual Meeting of the European Society for Computing and Tech-
nology in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC), wydarzenie od-
było się w dniach 20-22 września 2006 r. w Mediolanie we Włoszech.

2006 L. Minati, D. Aquino, Probing neural connectivity through Diffusion
Tensor Imaging (DTI), wykład na kongresie 18th European Meeting on
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Cybernetics and Systems Research (EMCSR 2006) wydarzenie odbyło
się w dniach 18-21 kwietnia 2006 r. w Wiedniu w Austrii.

2005 L. Minati, Neuroimaging Techniques: a Conceptual Overview of Physi-
cal Principles, Contribution and History, wykład na konferencji Com-
puting Anticipatory Systems: CASYS’05; Seventh International Con-
ference on Computing Anticipatory Systems, wydarzenie odbyło się w
dniach 8-13 sierpnia 2005 r. w Liège w Belgii.

3.8 Konferencyjne sesje plakatowe

2015 L. Minati, Remote synchronization of amplitude fluctuations in an
experimental ring of non-linear oscillators, Plakat konferencyjny w
ramach Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES) 2015, wy-
darzenie odbyło się w dniach 7-11 września 2015 r. w Como we Wło-
szech.

2015 L. Minati, A highly area-efficient CMOS chaotic oscillator based on
cross-coupled inverter rings, Plakat konferencyjny w ramach Nonlinear
Dynamics of Electronic Systems (NDES) 2015, wydarzenie odbyło się
w dniach 7-11 września 2015 r. w Como we Włoszech.

2014 L. Minati, Chaotic dynamics in the resting human brain: evidence
from functional MRI and comparison to electronic chaotic oscillators,
Plakat konferencyjny w ramach 1st Clustering Workshop on Future
Emerging NeuroTechnologies, wydarzenie odbyło się w dniach 16-17
października 2014 r. w Genui we Włoszech.

2014 L. Minati, D. Chan, C. Mastropasqua, L. Serra, B. Spanò, C. Marra,
C. Caltagirone, M. Cercignani, M. Bozzali, Graph Theoretical Analysis
of Resting-State Functional MRI Reveals Widespread Disconnection in
Amnestic Mild Cognitive Impairment, Plakat konferencyjny w ramach
ISMRM-ESMRBM Joint Annual Meeting 2014, wydarzenie odbyło się
w dniach 10-16 maja 2014 r. w Mediolanie we Włoszech.

2014 L. Minati, Widespread alterations in functional brain network archi-
tecture in amnestic mild cognitive impairment, Plakat konferencyjny
w ramach Recent advances in Clinical and Experimental Research on
Dementia and Neurodegenerative Disorders, wydarzenie odbyło się w
dniach 22-24 stycznia 2014 r. w Bressanone we Włoszech.

2013 L. Minati, D. Chan, C. Mastropasqua, L. Serra, K. Moodley, C. Cal-
tagirone, M. Cercignani, M. Bozzali, High-resolution, graph-based ana-
lysis reveals pervasive functional disconnection in mild cognitive impa-
irment, Plakat konferencyjny w ramach Alzheimer’s Association In-
ternational Conference (AAIC) 2013, wydarzenie odbyło się w dniach
13-18 lipca 2013 r. w Bostonie w USA.
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2006 L. Minati, M.G. Bruzzone, M. Grisoli, C. Maccagnano, S. Rampoldi,
T. Banasik, M.L. Mandelli, L. Farina, Preliminary findings with Diffu-
sional Kurtosis Imaging (DKI) of brain tumours, Plakat konferencyjny
w ramach European Society for Magnetic Resonance in Medicine and
Biology (ESMRMB) 2006 Congress wydarzenie odbyło się w dniach
21-23 września 2006 r. w Warszawie.

2006 L. Minati, M. Grisoli, F. Carella, T. De Simone, M.G. Bruzzone,
M. Savoiardo, Nigral degeneration in Parkinson’s Disease revealed by
inversion-recovery MRI: preliminary findings, Plakat konferencyjny w
ramach European Society for Magnetic Resonance in Medicine and
Biology (ESMRMB) 2006 Congress, wydarzenie odbyło się w dniach
21-23 września 2006 r. w Warszawie.

3.9 Uczestnictwo w programach europejskich i innych pro-
gramach międzynarodowych lub krajowych

brak

3.10 Udział w międzynarodowych lub krajowych konferen-
cjach naukowych lub udział w komitetach organizacyj-
nych tych konferencji

2013 Członek Komisji Programu 8th International Symposium on Image
and Signal Processing and Analysis (ISPA 2013), wydarzenie odbyło
się w dniach 4-6 września 2013 r. w Trieście we Włoszech.

3.11 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

2005 - Nagroda za najlepszą pracę dla “L. Minati, Neuroimaging Techni-
ques: a Conceptual Overview of Physical Principles, Contribution and
History, Computing Anticipatory Systems: CASYS’05 podczas kon-
ferencji Seventh International Conference on Computing Anticipatory
Systems”, która odbyła się w dniach 8-13 sierpnia 2005 r. w Liège w
Belgii.

3.12 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

brak

3.13 Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy
z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicz-
nych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy
z przedsiębiorcami

brak
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3.14 Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych
czasopism

2014-2015 Redaktor współpracownik (ang. Associate editor), Journal of
Alzheimer’s Disease, IOS Press, Amsterdam, Holandia

3.15 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych or-
ganizacjach i towarzystwach naukowych

2011-obecnie Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM;
Corporate member), York, Wielka Brytania, Chartered Scientist (CSci)
numer rejestracyjny PEM108003985.

2011-obecnie Institute of Physics (IOP; Member), London, Wielka Bry-
tania, Chartered Physicist (CPhys) numer rejestracyjny 1119982.

2011-obecnie Institution of Engineering and Technology (IET; Member),
Stevenage, Wielka Brytania, Chartered Engineer (CEng) numer reje-
stracyjny 586679 nadany przez UK Engineering Council.

2000-obecnie Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE; Senior
Member), Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Senior Member of the IEEE
(SMIEEE) od 09/2013, numer rejestracyjny 41305974.

4 Działalność dydaktyczna i popularyzatorska oraz
informacja o współpracy międzynarodowej

4.1 Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki
lub sztuki

4.1.1 Wygłoszone referaty popularnonaukowe

2012 L. Minati,Mechanisms of music perception: from sound to melody, za-
proszony do zabrania głosu podczas festiwalu „Muzyka i mózg” MiTo
Settembre Musica, który odbył się 11 września 2012 r. w Mediolanie
we Włoszech.

2009 L. Minati, Brain imaging of music, zaproszony do zabrania głosu pod-
czas festiwalu „Myśl i muzyka” MiTo Settembre Musica który odbył
się 16 września 2009 r. w Mediolanie we Włoszech.

4.1.2 Aktywny udział w organizacji pokazów w ramach cyklicz-
nych wydarzeń popularnonaukowych

2016 L. Minati, Introduction to robotics: an experimental approach, Za-
inicjowanie i przygotowanie eksperymentów na potrzeby kursu i oraz
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realizacja kursu wprowadzającego z zakresu robotyki na podstawie no-
wego podejścia eksperymentalnego, zajęcia prowadzono od 4 kwietnia
do 19 maja 2016 r. (18 godzin) w specjalnym formacie “INFOBITES”
dostępnym dla przemysłu, studentów i uczniów szkół średnich, Uni-
versity of Bolzano, Bolzano, Włochy.

4.2 Opieka naukowa nad doktorantami

2013-2016 Współpromotor pani Kerstin Wolf na studiach doktoranckich
(ang. Master of Philosophy, MPhil), której praca doktorska ma tytuł
“The Impact of MRI Evidence on Diagnosis in a Community-Based
Memory Assessment Service Cohort”, University of Cambridge, Cam-
bridge, Wielka Brytania.

2012-2016 Współpromotor (2012-2013 r.) i zewnętrzny advisor (2014-2016
r.) pana dr Kuvena Moodleya na studiach doktoranckich medycznych
(ang. Medical Doctor, MD), którego praca doktorska ma tytuł “Mul-
timodal studies of brain structure and function in neurodegenerative
dementia”, Brighton and Sussex Medical School, Falmer, Wielka Bry-
tania.

4.3 Opieka naukowa nad studentami

2006-2007 Współpromotor pana Alessio Moscato na studiach podyplomo-
wych w zakresie Fizyki Medycznej i koordynator jego pracy dyplomo-
wej pod tytułem “Preliminary Experience with a Clinically-Applicable
Probabilistic Tractography Protocol”, Wydział Fizyki, University of
Milan, Mediolan, Włochy.

4.4 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach nauko-
wych lub akademickich

brak

4.5 Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamó-
wienie organów władzy publicznej, samorządu teryto-
rialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub
przedsiębiorców

brak

4.6 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

brak
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4.7 Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodo-
wych i krajowych

- Medical Engineering and Physics 2012-2016, 6 artykułów

- American Journal of Neuroradiology 2011-2013, 5 artykułów

- NeuroImage 2008-2016, 4 artykuły

- Brain Research 2011-2012, 3 artykuły

- Nature Scientific Reports 2014-2016, 3 artykuły

- Neuropsychologia 2009-2014, 3 artykuły

- PLoS One 2011-2014, 3 artykuły

- American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias 2012-2013,
2 artykuły

- Clinical Neurophysiology 2011-2013, 2 artykuły

- NMR in Biomedicine 2011, 2 artykuły

- Brain 2014, 1 artykuł

- Brain Research Bulletin 2012, 1 artykuł

- Brain Topography 2011, 1 artykuł

- Computer Methods and Programs in Biomedicine 2014, 1 artykuł

- Early Human Development 2010, 1 artykuł

- European Journal of Neurology 2014, 1 artykuł

- Experimental Brain Research 2013, 1 artykuł

- Functional Neurology 2014, 1 artykuł

- IEEE Access 2016, 1 artykuł

- Neurological Research 2011, 1 artykuł

- Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2013, 1 artykuł

- Organizational Research Methods 2016, 1 artykuł

- Sensors 2012, 1 artykuł

- Philosophical Transactions of the Royal Society B 2013, 1 artykuł
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4.7.1 Recenzje wniosków projektowych

- European Research Council (ERC) - Consolidator Grants 2014, 1 recenzja

- Parkinson’s Disease Society of the United Kingdom 2010, 1 recenzja

- Swiss National Science Foundation (SNSF) 2016, 1 recenzja
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