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Resumo

Utilizamos o método de Monte Carlo de campo médio, recentemente proposto por Netz e

Berker, para estudar o comportarnento termodinâmico dos modelos de Ising e de Blume-Capel

numa rede quadrada. Esse método mistura conceitos de amostragem aleatória (Monte Ca¡lo) com

equações de campo médio usual. Seus autores afirmam que o método pode permitir representações

de diagramas de fase com amostragens muito menores do que as usadas nas simulações de Monte

Carlo convencionais e com a eliminação de certas consequências indesejáveis da aplicação das equa-

ções de consistência de campo médio. Entretanto, não observamos, pelo menos nos modelos que fo-

ram estudados, urna tendência clara de redução das amostagens (número de passos de Monte

Carlo) em relação a simulações computacionais pelos métodos conhecidos. Além disso os nossos

cálculos apontam na direção de uma grande semelhança com os resultados usuais de uma aproxima-

ção de Bethe-Peierls. Estes problemas devem ser somados ao fato de não haver uma boa explicação

para o mecanismo do método de Netz e Berker, dada a dificuldade de estudar a dinâmica em que ele

se baseia.



Abstract

We haveused the method of Monte Carlo MeanField, recently proposed by Netz and Berker,

to study the thermodynamic behavior of the Ising and Blume-Capel models on square lattices. This

method merges concepts of stochastic sampling ( Monte Carlo) with the usual mean-field equations.

Their authors claim that the method permits representations of phase diagrams with much less

samplin gs than those used in conventional Monte Carlo simulations, eliminating also certain

undesirable consequences of the application of the mean - field consistency equations. However, we

haven 't observed, at least in the models we have studied, a clear tendency of a reduction of the

samplings ( number of Monte Carlo steps) compared with computational simulations by other known

methods. Also, our calculations point to great resemblances with usual results given by Bethe-Peierls

approximations. To these problems, we must add the fact that there is no good expalnation for the

machinery of Netz and Berker's method, given the difficulty of sudying the stochastic dynamics on

which it is based.
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l- lntrodução

Os métodos de campo médio, em seus senúdos variados (Bragg-Williams, Curie-Weiss

etc), são de fundamental importância em Mecânica Estatística de sistemas de partículas interagentes

pois, em geral, mesmo para os modelos mais simples que existem para representar tais sistemas, as

dificuldades matemáticas que surgem no cálculo das funções de partição são enormes ou mesmo in-

superáveis. Assim, as abordagens de campo médio, através de uma deformação no problema origi-

nal, são muito utilizadas como uma primeira forma de obter informações sobre um determinado

modelo estatístico.

A deformação acima mencionada não deve levar à conclusão de que a aplicação desses

métodos implica necessariamente resultados grosseiros. Na verdade, foi com um protótipo desses

métodos que Van der Waals, em 1873, foi capaz de mostrar, pela primeira vez com sucesso, a in-

fluência que deveriam ter os sistemas de moléculas interagentes na descrição estatística dos fenôme-

nos de transição de fases e de criticalidade (Thompson, 1988, Brush, 1983)' Podemos, nesse

particular, lembrar a concordância com dados experimentais a que conduz a lei dos estados corres-

pondentes, obedecida pela equação de Van der Waals (Stanley,1971). Um outro exemplo de teoria

de campo médio de grande valor heurístico e histórico foi a teoria do campo molecular de P. Weiss,

criada em 1907 para acomodar resultados quantitativos sobre o fenômeno do ferromagnetismo que

já eram conhecidos desde o trabalho de P. Curie de 1898 (Brush, 1983).

Entfetanto, apesar desses fatos, os cálculos de campo médio não são capazes de reprodu-

zir, em geral, as propriedades mais importantes da matéria, particularmente em seu estado crítico.

Além disso certos fatores, como a dimensionalidade da rede cristalina ou o alcance das interações'

jogarn um papel secundário nessa aproximação. Em algumas ocasiões, somos levados a resultados

que sabemos não corresponder em absoluto às características do modelo que estamos tratando. O

exemplo mais conhecido desse fato é um cálculo de campo médio para o modelo de Lenz-Ising so-

bre uma cadeia linear, que conduz ao resultado, incompatível com o cálculo exato, de ordenamento

abaixo de uma temperatura de Curie não nula.

Existem várias formas de superar ou melhorar as deficiências dos métodos de campo mé-

dio. Podemos, por exemplo, mudar totalmente o enfoque sobre o problema atavés de simulações

computacionais, como a de Metrópolis, ou por aplicação de outras técnicas sofisticadas de Mecânica

Estatística. Há, além disso, num campo intermediário, maneiras de refinar o espírito das aproxima-

ções de campo médio que melhoram os resultados obtidos. Como exemplo deste último tipo de abor-

dagem podemos destacar a aproximação de Bethe-Peierls (Pathria, 1972) que, entre outos

resultados, remove da aproximação de campo médio do modelo de Ising linear a existência de uma

temperatura de Curie.

Roland R. Netz e A. Nihat Berker propuseram um método, na linha das aproximações de

campo médio, que utiliza conceitos de Monte Cælo através de um algoritmo computacional. Segun-

do esses autores, poderiam ser removidos alguns problemas das soluções usuais de campo médio

com amostragems muito menores do que as usadas nos fatamentos convencionais de Monte Carlo

(Netz, I99l a,b e c). Seu interesse central são os modelos frustados e a primeira aplicação proposta

foi sobre uma rede antiferromagnética triangular de Ising, que não possui nenhum ordenamento em

temperaturas finitas, em contradição com o resultado de campo médio, de ordenamento em três su-

bredes abaixo de uma certa temperatura de NeéI. Como Neø e Berker entendem que o algoritmo é

de aplicação geral em Mecânica Estatística, decidimos analisar as principais ca¡acterísticas deste mé-

todo. Escolhemos então um sistema mais conhecido, que é o modelo de Ising na rede quadrada fer-

romagnética com simetria t¡anslacional. Além desse sistema, para o qual apresentaremos resultados

quantitativos da aplicação do algoritmo de Netz e Berker (que chamaremos NB) também estudarnos

o Modelo de Blume-Capel, que ê capaz de sofrer transições tanto de primeira como de segunda or-

I



dem. Procuramos verificar se o algoritmo de NB ê. capazde distinguir a ordem de uma transição e'de

oferecer uma representação, ao menos qualitativa, do diagrama de fases do modelo de Blume-Capel.

Antes de iniciarmos a apresentação do algoritrno de NB, revisaremos sucintamente a apro-

ximação de campo médio obtida através da desigualdade de Bogoliubov, ou método variacional

(Callen,1985), que usaremos como um guia tanto para explicar o algoritmo quanto para estendê-lo a

modelos de spin 1 (Blume-Capel). Essa escolha é nossa, isto é, esse caminho não é usado pelos auto-

res do algoriEno, mas pensamos que pode nos ajudar a fixar nossa notação e, dessa forma, a enten-

der a proposta. Posteriormente, iremos intoduzir o algoritmo e a interpretação dada pelos seus

autores. Nos capítulos finais mostraremos os resultados obtidos para os modelos propostos e conclui-

remos com uma discus$ão desses resultados, ruzão pela qual esses capítulos formam a parte central

desse trabalho .
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ll - O Algoritmo de Netz e Berker e sua Aplicação ao Modelo de lsing.

ll.1 - A Aproximação de Gampo Médlo para o Modelo de lslng.

Suponhamos que nos é apresentado o problema de se aproximar as propriedades termodi-

nâmicas de um sistema cuja hamiltoniana H tome muito difícil ou impossível o cálculo da função de

partição. O princípio variacional de Bogoliubov, de validade geral, nos permite afirmar que, sendo

dada uma hamiltoniana de teste Hs, a função de Gibbs, G, representativa do sistema em questão,

guarda com o sistema representado por He a seguinte relação:

G<Go+<H-Ho> =@

com

Go= - h ) exp ( -þ Eo")
A6

em que do representa um auto-estado de He de energia E¿o a ondal H - Ho > representå a média

térmica de H - Hs na distribuição estatística gerada por Ho. Esse teorema, cuja demonstração se en-

contra nos manuais de Mecânica Estatística ( Callen, 1985 ) , nos dá uma das formas de chegarmos

ao tratamento de campo médio. Mostra¡emos isso no caso de um Modelo de Ising isotrópico.

Consideramos uma rede de Nd sítios (de posições indicadas sempre pelas letras i, j, etc.)

nosquaiscolocamossinais+ 1ou - I (indicadospor oi-+1, oj=* I ,etc). Aenergiadeuma
configuração { o I desses "spins" na rede será dada por

H(lol,h)=-l>oioi-nloi,
<¡j> i

onde o primeiro termo indica uma soma sobre pares de vizinhos mais próximos e o segundo termo
representa a interação com urn campo extemo ft em unidades convenientes. O caso "/ > 0 repre-

senta um ferromagneto e "I < 0 um antiferromagneto.

No espírito dos princípios variacionais, a aproximação de campo médio pode ser obtida
pelo uso da hamiltoniana de teste

Ho=- JZu,ot-nloi
ii

Veremos como o uso de "campos locais Hr "nos leva às expressões usuais de campo médio".

A distribuição estatística de Ho será dada por

%=>exp( Þ tlHio,+p nloi)
1"Ì i i

=ff Zcosh[ þJ(H¡+h')] (h=Jh')
i

Segue-se disso que o limite superior da função de Gibbs será dado por

_1_

p

J



o(lH¡l)=co+<H-Ho>-

=-åltl2cosht Ê/( H¡+h' ) ll-/>< oiai>o+ltui.oi)o

1

I tn{2 cosh t P/( H¡+h' ) I l-/I,ontt t þ/( H¡+h' ) I tanrr t ÞJ( H¡+h')l
Þ <tP

+2t H¡tanht Þ/( Hi+ h' ) l,
i

umavezque< oi>o=tanh t Þ/( Hi+h' ) I e que aformade Ho implicadesconelaçãodespins

(independência esøtística dos spins nos sítios). A condição de melhor aproximação para a função

de Gibbs é obtida mimimizando O ( { H¡ I ) sobre o conjunto { øi f. f"--se então

ao ( {}ri I ) =-ä#{ rn r z cosh( þ r ( H¡+ h, ) ll

-{ ¿Itanh t Þ r ( H¡+ h' ) ll#r* t Þ/( H¡+ h' ) l

òt+ffi{rHitanrrt Þ/( H¡+h') I l=0 ,

de onde vem que

J H¡-.r)tantr t P/( H¡+ h' ) I =0,

ou seJa,

u¡=Z< oj >o ,

j
onde a soma é para os primeiros vizinhos do sítio i, indicados por j . Portanto, {H¡ } , ou equivalen-

rl
temente I < o¡ >o | , será determinado por

< o >o= tanh t P/( ). oTto + h' ) ),
j

para i = 1,2, , Nd, que são as equações de consistência para os Nd valores das magnetizações lo-

cais < o, t . E- geral utilizamos condições periódicas de contomo. No limite termodinâmico,

N ->oo , no entanto, as condições de contomo não devem influenciar os resultados finais. Vejamos

rapidamente duas aplicações conhecidas desse sistema de equações.

No caso fenomagnético, por exemplo, dada a simetria translacional, podemos fazer

< oi > = mo em todos os sítios. Dado o número de coordenação da rede, q, e condições periódicas

de contomo, teremos a redução do sistema a uma única equação:

rno=tanh t p/( qmç+ h' ) I (/>0 )

Essa relação já nos mostra a equivalência do que fizemos acima com os tratamentos de

campo médio do tipo "Curie-Weiss" (Thompson, 1988) ou Bragg-Williams (Patfuia, 1972).Obte-

mos a temperatura crÍtica tomando principalmente h' -+ 0 e observando que a equação

mo=tanhlþJqmo)
só possuirá a solução nula caso

4



þcJ q<l
ou seja, p¿¡ra temperaturas maiores do que

T_Ic -
U
kn

posssuindo também soluções não-nulas paraT < 76 (iguais em módulo e de sinais contrários), indi-

cando o ordenamento nessa região.

No caso de redes antiferromagnéticas ("/ < 0 ), o procedimento mais indicado é a subdivi-

são em subredes. Assim, por exemplo, no caso de uma rede quadrada, dividimos a rede em duas su-

bredes A e B e o sistema de equações ficará reduzido a

mA=tanhtÞ/( qmB+h')l

mB:tanhtÞ/( qmA+h')l
No caso h -+ 0, as soluções ficam sendo do tipo Mg - ¡n¡- - mB , com M0 * 0 abaixo da tempera-

tu¡a de Neél Tn¡ - - J q/ ,t¡ , indicando um ordenamento antiferromagnético a baixas temperaturas.

Mais acima dissemos que na aproximação de campo médio os valores de < o¡ > são obti-

dos pelos próprios valores de < o¡ >o . Para mostrar que isso se verifica podemos modificar um

pouco a hamiltoniana de Ising de forma a considerar campos externos locais /¡¡ , diferentes a princi
pio, em cada um dos sítios da rede. A magnetização local no sítio k serâ, por definição,

mk = < aþ ) = - L ò G (!il-h' ¡l)
J òh't

1a
r -årþì , u'ìJ'oj+Þ't| h'ioi 

1J ò h'tc

Na aproximação de campo médio G (T < h' ¡ ) ) é calculado a partir de Õ ( 1 H i ))
onde, agora, { H¡ } está fixado pelas equações de consistência na forma

U¡=}tanh t þ J ( H¡ + h' ¡)'j.
j

Esse conjunto de equações implicará soluções onde todos os cÍrmpos H¡ serão funções de todos os

campor å' i . Teremos então

mk= -+ +*L - äl h { 2 cosh r p / ( H¡ + h'¡) tl

-/>tanht þJ(Hi+h'¡) ltanht þJ(H¡+h'¡)1+"rI H¡anht P/( H¡+h'i))l
i

þ t ( H¡+ h'¡) ltanh t Þ J ( H¡+ h'¡) I

À

ffilr*t Þ/( H¡+h'¡)ll

< ij>

= tanùr t Þ J ( Ht<+ h'k) l+# > "* t
<ij>

-+, 
"¿..ltu"r,t 

þr(Ht+n'i)l I

Em virtude das equações de consistência teremos

mk=tanht F/( Hx+h'É) l+I,unnt P/( H¡+h'¡))
<tJ>

5



.>hl tanht þJ(Hi+h'¡)l lt*r't þJ(H¡+h'¡)l
<ij>

-t t tanhtp J(Hi+h'¡)lffttanhtÞ r(H¡+n'¡)ll
ij

=tanhtÞ/( Hx+h'*)l+>>
tJ

ij

=tanh t Þ/( Hk+h'*) I =< o&)0,

que é o que desejávamod mostra¡. Em outras palavras, a relação acima nos diz que a aproximação

para a magnetização local é obtida a partir de Ho com os campos fixados pela condição de extremi-

zaçãode@({Ht}).

Para finalizar, é importante ressaltar que, quando há soluções múltiplas para as equações

de consistência, devemos tomar o conjunto de soluções que colrespondem ao mínimo absoluto de

O ( { Hi | ¡. É Aesta forma que podemos mostrar que existe um estado ordenado abaixo de Tc ou î.I
nos dois exemplos que discutimos mais acima.

6



ll.2 - O Algoritmo de Netz e Berker

Vamos fixar um pouco nossa atenção sobre o sistema de equações de campo médio

< oi>=tanh t Þ/( I. o; > +h' ) f ,

j
onde a soma em j é sobre os primeiros visinhos de sítio i e h' = h/J. Na aproximação de campo

médio, a média térmica do spin num sitio é dada pelo campo extemo e por um campo efetivo de tro-

ca, > < oj>. Esta expressão pode ser tomada como uma aproximação para uma relação mais geral

j
(redemonstrada no Apêndice l) e conhecida na literatura,

<oi>b=<ta+t PJ( Io¡* h')l>t'
j

onde <...>å representa a média térmica na própria distribuição de Boltzmann.

Segundo o enfoque de Ne¿ e Berker, é na aproximação introduzida nas equações acima

que está um dos problemas com os cálculos de campo médio, r¡ma vez que, em suas palavras, as

equações de campo médio estariam a nos dizer que um sítio i sente um campo efetivo de troca cons-

truído pelos valores médios dos spins de seus primeiros vizinhos, enquanto que sabemos que o cam-

po de ftoca real é dado pela soma desses spins, podendo inclusive se anular para qualquer

temperatura.

Feitas as considerações acima, Netz e Berker propõe um algoritmo, chamado "teoria de

Monte Carlo de Campo Médio" ou "teoria de Campo Médio de " spin duro"", para levar em conta o

campo de troca real num dado sítio. Esse algoritmo consiste em atualizar amagnetização local em

um sítio, mi, por meio de equações, formalmente idênticas às equações de campo médio, do tipo,

n?¡=tanh t PJ( Hi+h' ) ], masonde ocampo detroca H¡é construídopor ,,=\oJ, com

J

oj=t I , determinadoporumaamostragemestocástica, nomeadamente, pelos sinais dem¡ - r, onde

r é um número aleatório entre -t e +1.

Vamos tomar mais claro o algoritmo por meio de um exemplo. Observemos, antes disso,

que a prescrição para colocarmos no sítio j, vizinho de um sítio i onde estamos fazendo uma atuali-

zação, um spin de um determinado sinal, é equivalente ao uso de uma probabilidade "de transição"

I
co¡( o7)=;(l+o¡m¡),

onde <rry ( o¡) é a probabilidade do spin no sítio j adquirir o valor o;. Vejamos como isto acontece:

a) colocaremos em ojum sinal positivo com propabilidade

ou seja, quando

mj(+)= irt*t)J )

1

2
( I + m¡ ) > r', com r' sendo um número aleatório no intervalo entre 0 e 1 ;

b) colocaremos em oj um sinal negativo com probabilidade

ro;(-)= 1
2
(t-m¡) ,

7



t

ou seja, quando |f t * m¡) <r'

c) cle a) e b) resultaque oj será+ 1 se n;> 2r' - le -1 se mi<z r' - I .Por substitui

çõo dos valores extremos possíveis de / (0 e 1), vemos que está recuperada a prescrição em sua

formaoriginal,poispodemosobter r(entre-1 e+1) apartir der'(r=2r '- I )

A confusão ent.re a prescrição NB e a do Modelo Cinético de Glauber (Glauber, 1963)

deve ser evitada. Na dinâmica de Glauber, a probabilidacle de invertermos o sinal de um spin o; é

dadapor W(o¡-+-oi)=+11-o¡tanh t Þ/(Io;* h'))l,sendo) oiocampodetrocareal-
jj

mente existente no momento de nos perguntarmos sobre a inversão do spin. Em NB, por outro lado,

não se trata da inversão de spins, e sim da construção de um novo campo local num sítio, de forma

que a verdadeira transição é a de um valor de mi , no sítio i ,paraoutro valor. Embora os n; sejam

dados por tangentes hiperbólicas de somas de spin (como em Glauber), o campo no sítio j não preci-

sa ter relação instantânea com m¡. Alémdisso, sabemos que a prescr.ição de Glauber nos conduz à

distribuição de Boltzmann, e não sabemos a qual disribuição nos leva o algoritmo de NB.

Vamos agora a uma cadeia de Ising. Dada a relação

mi=tutht p/( H¡+ h' ) )= m I Hi),
onde

Hi=lo¡ ,

j
com os valores de o¡ dados pelo uso do algoritmo de NB nos sítios j podemos iniciar a aplicação do

algoritmo por uma certa configuração de spins, colocando em todos os sítios os valores colrespon-

dentes de mi ot, altemativamente, colocando em cada sítio valores quaisquer de m ( H¡), onde H¡ ê,

uma variável que só pode possuir, com h' = 0, os valores 0,2 e -2, em nosso caso linear. Vamos ago-

ra supor que focalizamos um sítio i com um valor de m¡ a ser atualizado. São dados os valores de

fii+t e mi-1, our seja, os valores das magnetizações locais nos vizinhos do sítio i. Após aiteração, m¡

passaráaovalor m'¡ quepode seriguala m(2)=tanh (2þJ) ,m(-2):-m(2)em (0):0.
As etapas para essa passagem são as seguintes:

a)em i - 1 colocamos urn spin +l ou -l com probabilidades

1loi-r ( *)=i(l+mi-t) ou t,l,-r( -)=;( l-ni-r )

respectivamente.

b) em i + l, colocamos os spins com probabilidades

01¡¡+r ( *>=|(t+m¡+t)

c) A probabilidade dem¡ (qualquervalor de m( H¡ ) ) passar am(0 ) será constituída por

duas possibilidades: ou no spindo sítio i - 1 é colocado o¡-r : + I e no do sítio i + 1,

oi+1 = - 1 ,ouno sítioi - l colocamosoi- t:- I eno sítio i+ l,oi + l =* 1.

(l)iou +r(-r=+rr-m¡+t)

8



Assim temos

W ( m¡ ) m'i= m (0)) =+( I - mi - | mi+ t)

d) A probabilidade de n¡ passar a m (2 ) é constituída pela possibilidade de que os spins

dos sítios i - I e i+ 1 passema+ 1. Teremos então

W(m¡)m'i=m(2))= (l+m¡+l)(1+mi-t)

e)Aprobabilidadedern¡passaram(-2)éconstituídapelapossibidadedequeosspins

dos sítios i - | ë i+ I passem a -1. Dessa forma vem

W (m¡-) m'i=m(-2))= (l-mi+r)(1-m¡-r).

As expressões acima mostram que podemos enc¿¡rar a dinâmica do processo examinando a

evolução dos valores de m¡. O processo é Markoviano, pois as probabilidades de transição depen-

dem apenas do estado anterior. Apesar disso, não é simples o exame da evolução estocástica, de ma-

neira que não sabemos qual deve ser a dist¡ibuição estacionária de probabilidades para as configura-

ções { m¡'}. Entretanto, não será nosso objetivo estudar aqui essa dinâmica. Enfatizamos ainda que

o c¿rmpo de t¡oca local, por exemplo, no sítio i - l, só é alterado quando este sítio estiver sendo foca-

lizado, pois quando estivermos, por exemplo, no sítio i+1, vamos alterar o spin do sítio i, mas ape-

nas para reconstruir o campo em i +1, o que não muda o campo de i - 1. Vamos agora à

interpretação dos autores sobre o algoritmo.

Segundo seus autores esse algoritrno seria uma das formas de obter soluções de um con-

junto de equações de consistência, com os ø¡ redefinidos como mi = < o¡ > , na forma

<oi> - nti=>fI ëY)tanht Þ/( lo¡+h')] ,

I"¡l¡ ' j
com j indicando os primeiros vizinhos do sítio i e com { o; } representando um conjunto de valores

possíveis para os spino;. Estas equaçõesrepresentariamoscálculos de < tanh t Þ ¡ (2o¡+ h') l>

sobre uma distribuição fatorizada para uma configuração { o} de spins na rede na forrlu

p1 ol=fI+ (t+oimi)
i

Ainda alternativamente, conforme Banavar, Cieplak e Maritan (Banavar,199l), esse sistema de

equações pode ser obtido, a campo nulo, por meio de expansões em produtos dos spins o; para

tanhtÞ/(>o¡)ìaplicando-seentãoumafatorizaçãoparaasmédiasdessesprodutos.Estasafir-
j

mações estão mostradas com um pouco mais de detalhe no Apêndice 2, onde discutimos também as

equações de consistência para uma rede fenomagnética. Para os casos de redes fenomagnéticas ou

antiferromagnéticas quadradas, este esquema conduz a soluções relativamente não muito complica-

das sob imposição de homogeneidade por subrede. Em geral, segundo os autores do algoritmo, pode-

ria haver muitas soluções, bastante dificeis de obter, principalmente pÍìra casos de modelos

fmstados, onde se cogita que a imposição de homogeneidade por subredes poderia levar a soluções

não muito interessantes, ou de menor relevância, tornando a implementação estocástica das equa-

ções particularmente útil (Netz, 1991 b e c).

_1.

4

I
4
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Os casos primeiramente analizados pelos autores foram o de uma rede antiferromagnética

plana triangular e o de uma rede espacial, superposição destas últimas e com interações também anti-

ferromagnéticas entre esses planos. As vantagens da aplicação de seu método, na opinião dos auto-

res, estariam, como já citado, no fæo de se poder distinguir efeitos como o de dimensão da rede e da

possibilidade de se obter bons result¿dos numéricos com amostragens substancialmente menores do

iur ur necessárias nos tratamentos convencionais de Monte Carlo. Essas últimas afirmações são fei-

tas, porém, sem nenhuma análise de eros.

A fim de procurarmos a correspondência entre o algoritmo e a imagem que dele fazem os

autores, fizemos testes em redes quadradas ferromagnéticas, que são muito conhecidas. Os resulta-

dos que obtivemos estäo no capítulo seguinte'

Desejamos finalizar este capítulo apresentando um caminho heurístico para a obtenção da

prescrição NB. Lembrando um pouco a seção anterior, vimos que a hamiltoniana de teste Ho para o

modelo de Ising era dado por

Ho=- tlHioi-hloi ,

¡i
levando à função de partição

A=fI2 cosh t p /( Ht+h') | (h= J h')
i

Dessa forma, a dis6ibuição de probabilidades para Hq pode ser escrita como

Polol= tuto
Zo

=II eþJ(H¡+h')o¡
2coshtÞ/( Ht+h')l

,Þ J ( Hi+ h') oi

2cosht Þ/( Ht+h')oilil
Então temos

Polol= fI |lt *tanh t Þ r ( H¡+ n') o¡ll

=}lå{ t + oitanh t P J ( H¡+ h' ) ]l

A disribuição acima êfaloÅzada, sendo a distribuição para um spin o; dada por

Po¡(ojl= j{r +oitanht Þ/( H¡+h')ll

Vemos que a forma acima é idêntica à da probabilidade prescritiva

I
<o;( o;) -1 çt+o¡m¡) ,

usada por NB para a reconstn¡ção da magnetização local no sítio i , vizinho a j, com a diferença de

que em NB os valores de m; são sempre dados por

10



mj=tartht Þ/( \ot+h')l
I

com I representando os vizinhos de i e com a soma representando o campo local no sítio j na últi-

mtfteração sobre esse sítio'

Temos então uma receita para obter a prescrição NB para outros modelos. Procuramos a

distibuição da hamiltoniana de teste Ho , cuja forma será idêntica à da prescrição procurada, dei-

xando-se apenas que os H, sejam campos locais " reais" numa certa iteração, e não campos "efeti-

vos", como os dados na equação de consistência, para o modelo em questão.

ll
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lll - A Aplicação do Algoritmo Sobre a Rede Quadrada
Ferromagnética de lsing

lll.l - O desenvolvimento do algoritmo

Sintetizando a descrição que já fizemos anteriormente, podemos dizer que as etapas para a

alualizaçáode uma "magnetização local" mi sáo as seguintes:

a) localização dos sítios j primeiros vizinhos de i , colocando em cada j um spin de sinal

mj - r, com r sendo um número aleatório entre -1 e +1. Sinteticamente, fazemos

oj: sinal de (m¡ - r ) ;

b) atualização de m¡ fazendo-se

ffii=tanhtÞJ(lo¡+h')l
j

Vamos ver agora como realizamos a aplicação do algoritmo NB para a rede quadrada fer-

romagnética a campo nulo. Escolhemos sempre partir de uma configuração { n¡ } inicial. Observe-

mos que os valores possíveis de mi serão, sempre, tanh (4/ T), - tanh (41 f ), ¡¿rù (21 T),

-tanh(2 lT)e0,com T=ù.Fazemosentãoumatabelacomospossíveisvaloresden¡paraum

dado I. Estivemos sempre trabalhando com r¡ma versão sequencial, na qual perconemos a rede sí-

tio a sítio aplicando a prescrição de atualização da magnelizaçao local. Cada corrida completa sobre

a rede é um passo de Monte Carlo (PMC). Para cada PMC guardamos o valor de (E¡ m¡ ) / (N x N),

para gma rede de N x N spins, ou de alguma outra grandeza que possa ser considerada importante.

Dado então um certo número de PMC, descontados alguns passos iniciais, calculamos a média dos

valores acumulados.

Uma observação importante diz respeito ao fato de Netz e Berker não utilizarem, na defini-

ção da magnetização, os valores absolutos guardados em cada passo de Monte Carlo. Pelo contrário,

acumulam, como afirmamos no parágrafo acima, as soma dos spins junto a seus valores relativos

em cada passo+. Como mostraremos mais tarde, essa grandezarevelou-se aparentemente inviável

para a obtenção de resultados numéricos confiáveis (ao menos no caso dos modelos analizados nes-

te trabalho), obrigando-nos ao uso de uma ouEa grandezaparcesse fim (escolhemos a energia por

sítio, como veremos).

Damos, no Apêndice 4, a forma geral do algoritmo para a rede ferromagnética a um dado

valor de 7, que foi desenvolvida por Luís FemandezLopez e por nós'

x Isso deduz-se das curvas de magnetização de subrede em função da temperatura a campo nulo

apresentadas pelos autores (Netz, 1991 a, b, e c) onde observamos trocas de posições dos ca¡acteres repre-

sentativos de cada subrede ( três, em seus modelos) ao longo da temperatura, o que só é possível para a rrng-

netização como definida acima.
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il1.2 -Resultados Qualitativos para a Magnetização por spin

Não fizemos um trabalho numérico confiável pÍua a magnetização, Isso porque, em pri-

meiro lugar, com já clissemos e most-raremos abaixo, a grancleza sugericla pelos autores do algoritmo

para represenmr a magn etsztção a campo nulo não pemtite a apresentação de resultados bons' Além

disso, seguinclo a sugestão de D'P. Landau (Landau, 1976) usamos o ponto de inflexão na curva da

î""rrt^io^pin em frurção 6a temperatura para representar a "temperatura de Curie" das redes com

qu, iuUufno-os, razão pela qula optamos por fazer uma análise mais aprofundada da energia' Apre-

s'entaremos aqui, porém, alguns resultados para a magnetização por spin que nos ajudam afazet al-

gumas observações iniciais sobre o método'

observemos então as curvas abaixo (Fig. 01), que representam M:l < Ð mi / N x N) > I

emfunção datemperaturaT (emunidades de p / ) a campo nulo para as redes 4x 4 (indicada por

losangos), 10 x 10 (indicada por triângulos) e 60 x 60 (indicada por círculos)'

M

o.9

o.8

0.?

0.6

0.5

0.4

0.3

o.2

0.1

0
2.5 3

T

3.5 4

Fig.01

Esses gráficos, de forma muito inegular, são obtidos com o mesmo número de passos de

Monte Carlo usados para o cálculo da energia em função da temperatura ( 10ó para rede 4 x 4, 6.5 x

10a para rede 10 x 10 e 1.25 x 104 para rede 60 x 60).

Lembrando que o número máximo de PMC usados pelos autores do algoritmo é 500 para

redes de 24x24x 6 spins (Netz, l99t ae c) observemos aqui a dificuldade de obtenção de curyas

suaves para M x?. O processo que ocorre aqui é semelhante ao que acontece nos algorinnos conhe-

cidos de Monte Carlo onde, dada a finitude do sistema, a migração entre estados de magnetizaçáo in-

versa pode ocorrer muito frequentemente, mesmo a temperaturas baixas. Normalmente, para

contomar o problema, sugere-se a acumulação de valores absolutos das magnetizações em cada

PMC, de forma que a baixas temperaturas o sistema, que sempre fica muito pouco tempo em esta-

dos de magnetizações pequenas ou nulas, é considerado em sua fase ferromagnética, não obstante

oscilações ent¡e valores extremos e de sianis opostos de magnetização (Binder, 1988). Pode-se de-

momstrarquenolimitetermodinâmicoecomcampoextemotendendo a0temos < lXo¡ l> -¡ <

Ð oi >, o que toma cabível a redefrnição da magnetização em simulações da distribuição de Gibbs

(Binder, 1988).
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Uma questão que já cabe discutir nessa seção diz respeito ao fato de os autores sugerirem

que o métod o gera soluções de auto-consistência. De fato, se entendermos essa expressão como sig-

nificando

a

Ioi>=<--
N' l^i,

N

com os m¡ entendidos como já explicamos e com <..'> representando

1 tÌf de PMC
todos os PMC

não podemos afirmar que não haja alguma auto-consistência qualitativa, apesar de observarmos que

quase sempre ocorreram pequenas diferenças, imperceptíveis na escala dos gráficos acima (Fig 01),

em geral no sentido defazer

1
< -_;

NO
T

1oi> > <-;
N' l^i,

Entretanto, já dissemos que essas grandezas, aparentemente, não seryem pua a análise nu-

mérica. Observemos agora os gráficos de < I 

# I "r' 
t (indicados por triângulos) e

.l +l mil > (indicados por círculos) para as redes 4 x4 e 10 x10 em função de T ( Figs. 02 e

03).
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Para o levantarnento das curvas acima utilizamos as mesmas amosüagens já indicadas,

usadas nos cálculos de energia que mostraremos. Não vemos, aqui, nada parecido com uma consis-

tência, no sentido acima apontado, e ficamos com uma certa dificuldade em perceber com clareza,

ou seja, pelo uso de uma grandezaque sirva para descrições numéricas, em que sentido poderíamos

falar em auto-consistência.

Como obsewação final, podemos dizer que as últimas duas curvas sugeram a existência de

um efeito de escala ("finite-size scaling"), onde deve haver uma convergência de comportamento

com N crescente. Em seção posterior apresentaremos os resultados para a energia por spin para as

erdes 4 x 4, 10 x l0 e 60 x 60, mostrando o efeito de escala gerado por esse algoritmo no cálculo

dessa grandeza, e urna extrapolação da temperanra de Curie para N -> oo. Anteriormente, porém,

daremos explicações sobre o método de análise de erros usado.
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lll-3. Análise de Erros pelo Método de lneficlência Estatístlca

Uma tenclência geral tle simulações de Monte Carlo do tipo "amostragens por importân-

cia', se revelou nas simulações com o algoritmo NB: a existência de conelações temporais fortes en-

ûe configurações sucessivas (passos cle Monte Carlo). Uma vez que não podemos considerar cada

um clos valores cle uma sequência de clados tirados clo processo como es,tatisticamente independen-

tes , a análise dos erros se complica. Assim, mesmo quanclo a carta de controle do processo, que é o

gr¡ficodo valor de uma grandezaem questão em função do tempo ( passos de Monte Carlo perconi-

áos), indica a estabilização em tomo do valor médio conhecido para aquelas condições ( em nosso

caso a temperatura), não podemos usar a análise de erros "standard", que parte do pressuposto de in-

dependência estatística'

O tratamento modemamente mais aceito para a análise de erros em simulações de Monte

Ca¡lo se baseia no cálculo das conelações temporais entre pares de dados obtidos no processo

( Binder, 1988). Entretanto, us¿unos neste trabalho um método mais antigo, proposto por Friedberg e

Cameron (Friedberg, 1970) e usado por D.P. Landau em seu tatamento do problema dos efeitos de

tamanho finito para o modelo de Ising em redes quadradas ( Landau, I976), chamado de Análise de

Ineficiência Estatística. Embora Íalvezmenos intuitivo do que o tratanìento por correlações tempo-

rais, esse método é, aparentemente (segundo D.P. Landau), mais simples de ser implementado.

Apresentamos no Apêndice 3 uma prova, devida a Vera B. Henriques, da equivalência entre as aná-

lises de Ineficiência Estatística e de correlações temporais.

O método consiste em dividirmos urna sequência de M dados obtidos em uma corrida

Monte Carlo em blocos de tamanho P. Destes M passos já descontamos uma certa quantidade de

passos iniciais. Haverâ Mp blocos, de forma que M= PMp. A média em um bloco i é dada por

P
I s. __iX¡== ) X',,r_ p /¿.,J ,

j=1
onde o índice j representa o contador dos p valores da grandeza X, com i referindo-se sempre ao i-

ésimo bloco em consideração. O valor esperado da grandeza. X , que ê amédia para todos os valores

da sequência, será

¡

_ soma total dos valores sucessivos de X
M

A variância total dos dados é

MpP

Mp

*=h2*
j= I

¡= lj= I

e a variânciadas Mp médias

Mp

"7=#; I(x-= -x)2
j= I
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¡

O que acontece, na medida em que partimos cle um valor baixo de P ( para P : l, o? se

reduz a o2 ) é qu"o valor de

"O?.p- Mp

tende a aumentar sempre com P até se estabilizar paraum determinado'limite. O mesmo acontece

com a gtandeza

- rþ Me?I( P )--i= núú
M

Esse comportamento geratdee| e I ( P ) tem explicação dada no Apêndice 3. Vamos

observar abaixo ( Fig.a) uma tabela característica de ep como função de P, estando em questão a

energia por spin de uma rede 4 x 4, e sendo a temperaturuT:2.4 ( próxima da de "transição" para

essa rede) numa simulação com o algoritmo NB.

Fig.04

Podemos observar que €p não se estabiliza muito suavemente. Porém, é possível uma ava-

liação, dada uma amostragem de M passos, desse valor e de estabilização, tomando € como o

maior valor de tp antes de sua primeira queda com P. Assim, com os dados da Fig. 4, elegemos ,

g= ( 8.9 t 0.9 ) x 10-3 correspondendo aP:250.

Como a própria definição ¿e ¿þ sugere, e será considerado o eno na medida, isto é, con-

sideraremos os Mp valores de &, para o P : P nóLx onde consideramos estabilizado o valor de ep,

como dados estatisticamente independentes. Então

¿-

As incertezas mostradas na Fig.4 correspondem a avaliação dos erros em tp , denotados

por õr , e calculados por

P ep ( x 103) Erro em ep (ôP x t o3¡

1 4.697 0.03

10 6.954 0.14

20 7.493 0.21

25 7.692 0.25

50 7.895 0.35

100 8.098 0.52

250 8.888 0.90

500 7.913 1.10

1 250 8.404 2.20

2500 6.415 2.30

õp --
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Essa relação só deve ser estritamente válida quando ep se estabiliza. Dessa forma, a incerteza no

erro estatístico será avaliada pela relação acima com ep - € e Mp = Mp^a,

Ao valor de I (P=P6¿¡ ) chamamos ineficiência estatística, denotado por 1 , que será

M ( E p-¿r)
.,

2

I = I (P =Pmóx) =
M t

o2 ê

A inefrciência estatística possui duas interpretações. Consideremos primeiramente, a fór-
mula

( tr=r)
a o2

M
que nos daria o elro na medida caso os M dados fossem descorrelacionados. Então teremos

J=(r¡1er)2 ,

e a ineficiência estatística pode ser interpretada como sendo um "fator de ampliação" do erro estatís-

tico devido às conelações. Dessa forma, se temos uma idéia, em nosso caso, de como l varia com a

temperatura, podemos ajustar uma curya I xT e calcular os erros dentro de uma certa margem de

confiança. Outra inærpretação para I pode ser dada da seguinte forma: para obtermos um erro igual
a 8l em nossa medida, precisaremos aumentar nossa estatística, isto é, aumentar o valor de M atê um
valor M', de forma que

- M'J M'.ê. M'
'- o2 - ê\ M)- M '

e a ineficiência estatística avalia o quanto uma amostragem M deveria ser maior para que obtivésse-
mos um erro equivalente a et, calculado pela amostragem original.

Considerando novarnente os dados da Fig.4, isto é, dados el, g, e a avaliação do erro de e
que vêm dos valores da tabela, calculamos a ineficiência estatística naquelas circunstâncias por

1 = (3.61 0.7 )
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lll.4 - Apresentação de resultados a campo nulo com base em cálculos de
energia por spin

I ) Cartas de controle

Vamos observar algumas cartas de controle da energia, em cada PMC, versus o número de

passos de Monte Carlo. Primeiramente, temos abaixo (Fig.5) a evolução da energia para uma rede

60 x 60 a rxna temperatura T: 4.0, que sabemos por inspeção ser bem maior que a de "transição"
para essa rede, e onde partimos de uma configuração desfavorecicla, com todos os valores de ni
iguais a 1.0.
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Fig.05

O gráfico acima representa uma tendência muito geral de rápida esøbilização da energia
em tomo de um valor médio quando estamos fora da região de nansição, fato praticamente inde-
pendente do tamanho da rede e também da inicialização pois, como dissemos, começÍunos por uma
configuração francamente desfavorecida dos valores de m¡ . Esse comportamento, entretanto, não
ocorre quando estarnos perto do ponto de tansição da rede. Em sequência, temos as cartas para
N=10 e N: 60 com ?- 2.72 (Figs.6 e7 ).
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Percebemos das curvas acima que a estabilização se toma mais lenta perto do ponto de Cu-
rie na medida em que aumentamos o tamanho da rede. Esse fato também caracterizaas simulações
da disfribuição de Gibbs ( Binder, 1988 ). Para minimizar esse fato é aconselhável tomar como con-
figuração inicial, para uma certa temperatura, uma configuração { m¡ } deequilíbrio gerada em uma
outra temperatura próxima. Assim, por exemplo, nurna conida para várias temperaturas, podemos
começar de ? baixo partindo da configuração com todos os rø¡ iguais a l, inicializando apenas essa
primeira vez, de maneira que para um dado valor de temperatura começaremos pela última configu-
ração gerada na temperatura anterior. Em todas as nossas simulações fizemos o descarte dos primei-
ros 50 PMCs, o que, por comp¡uação em rodadas independentes, se mostrou satisfatório.

2) Ineficiência Estatística

O gráfico abaixo (Fig.08) representa alguns valores de ineficiência estatístic aparaas redes
4x4e 10 x 10 emfunção datemperatura. A rede 4x4estâindicadapor riângulos e a l0 x l0 por
círculos.
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Dada a interpretação cla ineficiência estatística, obseryamos pelos gráficos acima uma ten-

clência ao aumento das correlações temporais nas proximidades do ponto de transição ao atunentar-

mos o tamanho da recle. Nossos resultaclos para a rede de 60 x 60 sítios, emborattlvez menos

confìáveis, indicam uma grancle elevação, em relação às de 4 x 4 e 10 x 10, nos valores da ineficiên-

cia estatística nas proximiclacles do ponto de fansição (ponto de inflexão da curva de energia x tem-

peratura)'

Temos, a essa altura, condições de compararmos o número de passos de Monte Carlo ne-

cessfuios para a determinação de um valor de energia, pelo algoritmo NB, com o necessá¡io em si-

mulações da distribuição de Gibbs nas proximidades da temperatura de transição. Tomaremos como

base o trabalho de D.P. Landau, onde se impõe, nas proximidades de Ic , um erro na ordem de l7o

na energia intema ( Landau, I976). Na Figura 09 mostramos uma tabela em que todas as cohutas,

com excessão da última, são tiradas de cálculos usando-se o algoritmo NB. Na tabela, N é o número

de sítios ao longo de uma direção ( a rede é N x N ),8 é aenergia por sítio nas proximidades da

temperatura de transição , 02 avariância dos valores de E (como definida na seção anterior) e 1a
',)

ineficiência estatística correspondente ( lembramos que 1 = M x( errg )' 
,

o'
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Os dados da tabela acima não parecem favorecer o algoritmo de NB para as redes quadra-

das ferromagnétic4s no que se refere a cálculos de energia. Pelo cont¡ário, na medida em que aurnen-

tarnos o tamanho das redes, parece haver a tendência à necessidade de uma amosfiagem muito
maior em NB do que em Metrópolis ( algoritmo usado por D.P. Landau). Além disso, como explica-
remos no ponto seguinte, julgamos necessária a utilização de amostragens substarìcialmente

maiores, para a determinação dos valores de E , devido à forma com que avaliamos o calor específi-

co por spin.

3)Energia Intema e Calor Específico em função da temperatura

As curvas da Figwa 10 mostram o comportamento de energia em função da temperatura
paraastrêsredesutilizadas.Arede4x4estáindicadaporlosangos,al0xl0portriângulosea60
x 60 por círculos. Sempre nos limitamos a uma região de temperaturas próximas da transição. As
arnostragens utilizadas foram: 106 para N:4, 65000 para N:10 e 12500 para N:60. A necessidade

do uso dessas amostragens tão grandes está no fato de termos utilizado os dados das curvas energia
x temperatura para esboçar as curvas de calor específico avaliando as derivadas da energia em cada

temperatura. Uma vez que a avaliação de derivadas introduz erros consideráveis, tivemos de aumen-
tar muito as amostragens.

N E o2 I PMC
Necessários em

NB
( para erro de 1o/o

em E)

Amostragem
necessária em
D.P. Landau

4 -1.12 ( T=2.60 ) 0.34 7+2 1 3000-24000 20000-50000

'10 -0.901 (r=2.72l, 7.6 x 1o-2 14r3 1 0000-1 5000 4000-1 0000

60 -0.895 (T=2.72) 2.43 x 10€ da ordem de 400 da ordem de 12000 1 000-2500

2t
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A Fig. 1l mostra as curvas de calor específico por spin, em unidades de K¡ , em função da

temperatura. A avaliação do calor específico em uma temperaturaTn, corrr r¡ representando uma das

26temperaturaSnascurvasExT(Fig.1l),sefezpelafórmula,n=,Jf#P,sobrea
In+1- In

qual aplicamos a propagação de erros nos pontos de calor especÍfico máximo, considerando as incer-

tezas no cálculo de energia. Assim, os valores maximos do calor específico são da ordem de

1.45+ 0.05,paraarede 4x4,2.1+0.1 pa¡aarede 10x l0ecerca de2.9 +0.3 paraarede60x 60.

A linha pontilhada na Fig. l1 representa o calor específico na aproximação de Bethe-Peierls

( Pathria, 1972), cuja temperatura de Curie, de 2.88..., é a que está mais próxima da de NB entre as

formas aproximativas existentes do problema. Na figura 11, os losangos representam a rede 4 x 4,

os triângulos a 10 x 10 e os círculos a 60 x 60.

Um fato que notamos no caso do algorirno NB é que há uma total discordância entre o ca-

lor específico avaliado como fizemos o calculado por flutuações na energia por spin. Estas flutua-

ções são dadas pelo valor de o2, e ocalor específico calculado por elas seria C¡=Nto-' *.Mas, se'T'
observarmos os valores de o2 (Fig. 09) para as redes usadas, nas temperaturas de transição , teria-

mos, para C¡ , algodaordemde 0.8 para arede 4x4(com Tc=2.6 ) e de 1.0para as redes 10

x10 e 60 x 60 (com Tc :2.72 ), valores esses que estão em confronto com os dados mais acima.

Esse fato, que é o reflexo de uma tendência geral de redução das flutuações no ponto de transição

com o aumento de N, impede o uso dessas flutuações para a definição do calor específico, e pode

ser interpretado como um reflexo do fato de não estarmos lidando com uma simulação da dist¡ibui-

ção de Gibbs.

* Netz e Berker calculam assim curvas de calor específico em seu primeiro a¡tigo ( Netz, 1991 a ),
curvas essas que não constam de seu 2o artigo ( Neø, 1991 c).
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4) ExtraPolação Para N -+ æ

A curva seguinte ( Fig.12 ) representa a variação, com N -1, 
du t -p"ratura "de Curie" cor-

respondente ao máximo do calor específico. Fizemos simulações de mais algumas redes, além das

discutidas, para uma melhor obtenção da forma da curva Tc x N-1, que no caso das simulações da

disnibuição de Gibbs em redes com condições periódicas de contomo, deve ser o de uma reta ascen-

dente, em concor dância com a teoria de escala de tamanho finito ( Landau 1976). A reta da figura

12 ê ainterpolação dos pontos por meio de regressão l.inear, e vemos que os pontos não se ajustam,

apafentemente, em uma reta. se acreditarmos que esta reta deva representar a forma da curva o va-

lor de Tc serâtda ordem de 2.8. O valor de Îc Que achamos mais consistente com os dados é da or-

demde2.1 , com olação Por um

potinômio de não s ustar a curva

Îc x N-l devi uma comParação'

lembramos que o valor exato de Tc ê,2.269..., enquanto que em campo médio Tc =4.0, na aproxi-

mação de Bethe Tc =2.88...ena aproximação, já comentada, de resolvermos o sistema de equações

mi-->tanhlÞ rLo¡f IIå (t+o¡m¡) ,

{"¡l j j

impondo condições de invariância translacional, com todos os n¡ iguais, e adotando condições de

contomo periódicas (Apêndice 2), o valor sugerido de Tc ê 3.089... Na fîgura 12 admitimos que a in-

cetleza emTç está entre 0.04 ( intervalo de temperaturas em nossas comidas) ' 
para as redes maio-

res, e 0.08 para as menores. Essas incertezas são consistentes com os elros nos valores dos máximos

dos calores específicos.
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Observemos que a estimativa deTc( N + oo ) ( enre 2.7 e2.8 ) contraria, aparentemen-

te, a perspectiva que os autores têm de seu método, uma vez que, como ponderamos no Apêndice 2,

não há muitas razões para aceitar soluções não homogêneas ( m¡ diferente sítio a sítio) no caso da

aplicação do sistema de equações acima à rede quadrada fenomagnética de tamanho qualquer. Lem-

bramos, a esse respeito, que também fizemos simulações com uma rede 2 x2 (tatada no Apêndice

2 com mais detalhe pela aplicação do sistema de equações citado ) sem encontrar uma boa corres-

pondência com a interpretação dos autores sobre o método. Mesmo as curvas da Fig.0l, de magneti-

zação em função de I , segundo a definição de magnetização dos autores, não sugerem essa

interpretação . Como última observação a esse respeito, parece-nos difícil concilia¡ a visão de Netz

e Berker sobre seu algorirno com os efeitos de tamanho finito que observamos em sua aplicação,

dado que aplicando o sistema de equações acima a redes de qualquer *t4o ( com condições de

homogeneidade) teremos Sempre como resposta o mesmo valor de fc ( 3.089...).
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¡V - A Aplicação do Atgortitmo de Netz e Berker ao Modelo de Blume-Capel

lV.1 - Apresentação do Modelo de Blume4apel

Originalmente, o modelo de Blume-Capel foi criado para explicar o comportamento de

certos materiais magnéticos, como o IJOz, capazes, a campo nulo, de sofrer transições de fase tanto

de primeira ordem quanto de segunda (Blume, 1966, Capel, 1966). Há generalizações desse modelo

inclusiveemversõesdegásnarede,dasquaisamaisfamosaéaqueexplicaatransiçãoÀeasepa-
ração de fases superluida e normal em misturas FL3-FL4, proposta por Blume, Emery e Griffiths

(Blume, l97l). Vamos apresentar aqui sucintamente as caractetísticas essenciais do modelo de Blu-

me-Capel em sua versão para magnetos.

Consideremos uma rede em cujos sítios colocamos sinais st que podem ser 0, +1 e -1. A

energia desse sistema de "spins 1" será

H=-"I)rir;*^t û -nlt, (/¿Â>0),
<ij> i i

onde o primeiro termo representa a interação "de Eoca", com a soma se estendendo a todos os pares

de sítios primeiros vizinhos e com o terceiro representando o efeito deZæeman, análogamente ao

caso ferromagnético de Ising. O segundo termo, que vai inúoduzir a diferença, levando à existência

possível de ransições de primeira ordem, pode ser encarado como representando, em cada ion (sí-

tio), uma separação entre estados Sz: 0 a S7=Ì 1 de um tripleto. A explicação desse termo, cha-

mado de termo de campo cristalino, se encontra em textos de Física do Estado Sólido ( Kittel,

1967), ou nas referências originais de Blume e Capel.

É inte.essante encaraÍnos a variável Â como uma espécie de campo, conjugado à variável

extensiva

2'7,
da mesma forma que o campo magnético å é conjugado a a

I', ,

¡

que é o "momento magnético" adimensional total de uma configuração ( s ). Dessa maneira pode-

mospensar,acarnponulo,noplano D xT,comD=À lJe T=11þJ (variáveisadimensionais

convenientes) como um plano de fases, como norrnalmente pensamos o plano h x T para um magne-

to ou, ainda, o plano de fases pressão x temperatura pafa um fluido. Vamos pensar agora os extre-

mos D:0 e I:0 desse plano.

Quando D:0 temos um ferromagneto. A campo å nulo, transição deverá ser então de se-

gunda ordem. No outro extremo, T-0, analisamos o estado fundamental do modelo. Novamente a

campo nulo, que é a situação que trataremos pela aplicação do algoritmo NB, poderemos ter duas

possibilidades para o estado fundamenøl:

a) todos os spins estão alinhados, não importando a direção, uma vez que se trocamos os

sinais de todos os spins a energia da nova configuração não se alterará. Nas unidades adimensionais

definidas, aenergiaadmensionalpor sítioseráD - qlz,comq sendoonúmero decoordenaçãoda

rede.

b) todos os s¡ são nulos. A energia desse estado é 0
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Asituaçãoa)éfavorecidaseD <q12.enquanto b) seráfavorecida paraD > qlz.Assim,
teremos uma transição de fase de primeira ordem "^ 

p : q 12.

Do que dissemos acima, já podemos esperar a existência de transiçoes tanto de segunda or-
dem como de primeira no modelo de Blume-Capel. De fato, antecipando um pouco os resultados
desse modelo, sabemos que no plano D xT hâ duas linhas de transição, uma de primeira ordem e
uma de segunda, que se encontram tangencialmente em um ponto chamado tricritico. A linha de se-
gunda ordem deve terminar em algum ponto do eixo I, com D :0 , e a de primeira no ponto D-ql2
e Z:0. O ponto de encontro das duas linhas tem seu nome devido ao fato de ser um ponto onde,
considerando o espaço de fases completo D, T, h'= h I J, terminam três linhas críticas de transição
(Blume, l97l).

A forma geral do diagrama de fases a campo nulo pode ser obtida em teoria de campo mé-
dio, em seu sentido variacional, por meio da hamiltoniana de teste

Ho=-n/>si+D tls?
Dessa forma, o limite lup".io, Ou i-çao de Gibbs fica

o(n)=-f r" Zor<r-Ho>o

Esse limite superior pode ser minimizado em relação ao parâmetro livre î, o que fixarâ uma equa-

ção de consistência p¿ìra o valor de < Ji > = m .Damesma maneira que no caso já estudado do Mo-

delodelsing,teremosn -I.t;t =Qffi,demaneiraqueépossivelobterumaexpansãode (Þem

j
potências de n, isto é, obter uma teoria de Landau para o modelo*. Observamos que o campo q ho-
mogêneo em Ho pode tambem variar de sítio a sítio, como havíamos feito no caso Ising. Isto será
usado na seção seguinte para aplicar o algoritmo de Netz e Berker ao modelo agora em questão.

* Os detalhes essenciais desse cálculo se enconham no artigo de Blume, Ernery e Griffiths ( Blu-
me,1971)
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lv.2- A obtenção da prescrição de Netz e Berker para o modelo de Blume-ca-
pel.

Como já havíamos dito na seção anterior, podemos usar campos ni inomogêneos na ha-
miltoniana de teste He usada no cálculo de campo médio variacional para o modelo de Blume-Ca-
pel. Examinemos um pouco a situação, considerando agora nulo o campo extemo. Temos

Ho=-Irn,s¡ + n)s? ,

ii
de forma que

A=lIÍ t +2 e- D/r cosh(ni tr¡ 1,

onde D - L, / J e T=I I þ,I. O funcional a ser mimimizado é dado por

o( {n¡ I ) =- J T >h [ 1 + z e- D/r cosh( n¡ /r) ]-¡I..risj>0*/I ni(si)0,
t < ij>

onde

2t, rþt !'¡,",- Ê a Irt¡¡
<si>0_ .t

I ,þJZr¡isi-B^I",
ii

{"}

2 e- D/r sinh ( n¡ll )
I +2 e-D/T corh(nitr¡

e

lsis¡eÞ¡Itl,s¡-pÀ!s¡
.1<s¡Jj>o=
! ,Þ/)t¡,",-ÞaI"'
-iilsl

-<si>0(Sj)O=
2 e- D/r 

sinh ( n,'/r ) 2 e- D/r 
sinh ( n/r )

l+2e-Dlrcosh (n¡lr) l + ze-D/r cosh( rtj/T)

Aplicando agora a condição de extremização de O ( { n¡ | ¡ temos

n I 2 e- D/r 
sirtr- ( nj/r )

I + 2 e- D/r 
corh ( n¡lr ¡j

n¡=I<si>o
l

ou seJa
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Voltando à definição de < s¡ )o , temos Nd equações de consistência;

2 e- D/r sinh t ( I . t¡ >o)/r )

Ia.t¡)0=
1+2 e-D/r 

"orht 
( >. s¡>)/T)

J

De maneira semelhante ao ocorrido no modelo de Ising, < si >0 representa < si > na aproximação de

campo médio.

Dadas as considerações acima, estarnos em condições agora de formular o algoritno de

NB para o modelo de Blume-Capel. A idêia ê, então, atualizar um valor de magnetiz ação local mi

por meio da função

2e-D /rsinh (nitr¡
mi=

I +2 e- D /rcosh (ni n¡

onde o campo de troca local n¡ = I rj será consfuído com os 7- 
dados com probabilidade

to;(s;r=4
l+2e-D/r cosh(n¡/T)

A forma de ro; ( sj ) foi escolhida de maneira a ser formalmente idêntica à disribuição de

probabilidades de s; dada pela hamiltoniana de teste Ho. A diferença, como já havíamos notado no

caso do modelo de Ising, é que r¡; será agora o valor da soma dos spins, vizinhos ao sítio j, dada na

última ocasião em que este sítio foi visitado.
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lV.3 - A lmptementação do atgoritmo

Na aplicação do algoritmo, da mesma forma que no ferromagneto, fizemos o uso de condi-
çoes periódicas de contomo. Também aqui usamos uma versão sequencial onde um passo de Monte
Carlo é uma varrida completa sobre a rede. Podemos inicia¡ o cálculo de uma grandeza, dados D e
T, colocando nos sítios i valores iniciais de n¡ ( no caso de uma rede quadrada, há 9 possíveis valo-
res de I, = I s;). A iteração em urn sítio i consistirá dos seguintes passos:

j

a) localizado o sítio i , procuramos seus sítios vizinhos. Escolhemos algum destes, j.
b)colocamos em sj o sinal + I e sorteamos um número aleatório entre 0 e l.

c) calculamos a probabilidade de 
7.. 

ser 0, dada por

Ito7(0)=
l+2e -D/r cosh( ry/r)

Se o número aleatório é menor do que co; ( 0 ) então colocamos, em j sj = 0.

d) calculamos a soma das probabilidades do spin sj passar a 0 ou a l, dada por

{Dj(s;= 0ous¡= 1)=oj(0)+o¡(+ 1) ,

com t,lj ( 0 )já conhecido e com

ory/T-D/T
\rrt\Tr,r----r \ -, 

l+Ze _D/rcosh (n¡lf¡

Se o número aleatório que sorteamos for maior do que olj ( 7..= 0 ou s¡= I ) , entrio

colocaremos em sj o valor - 1.

e) Repetimos os passos a), b) e c) para todos os vizinhos de i e atualizamos ni pela soma

desses spins e mi por

2 e- D /r 
sinh (ni tr¡mi= 

-

I + 2 e- D /rcosh (ni lr¡

Como já dissemos, valremos, em um PMC, a rede toda fazendo essas atualizações sítio a
sítio, Em cada passo, guardamos o valor de uma grandeza de interesse e , dado um certo número de
PMC, calculamos uma média. Como mostraremos na próxima seção, agrandezaque mais utiliza-

rfs?l
mos foi d* * )' para a rede quadrada de N2 spins, pois essa é a grandezaque usÍrmos para nos de-

cidir sobre a ordem de uma transição. A forma geral do algoritmo, desenvolvida por nós para redes
quadradas, é muito semelhante à apresentada no caso do ferromagneto, com as diferenças ficando
apenas rest¡itas à prescrição para a atualização do campo local em um sítio dado.
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lV.4-Aformageral dascurvasdemagnetizaSoe e=<( > #V<N x N ) >

em redes quadradas

Primeiramente, devemos lembrar que todos os resultados aqui apresentados para o modelo
de Blume-Capel são qualitativos, pois não foi feita nenhuma análise de erros. Usamos uma rede de
30 x 30 sítios, com 500 PMCs descontando os 100 primeiros. Para termos uma idéia comparativa, a
arnostragem usada por B. L. Arora e D.P. Landau, em r¡m trabalho sobre o modelo em questão, usan-
do um algoritmo de Metrópolis, foi de 100 até 2000 PMCs para redes de tamanho variando entre
8x8 e 60x60,comodescaftedosprimeiros}}até,50PMCs(Arora, I97I). AsFigs. 13e14
mostrama variação, respectivamente, domódulodamagnetizaçáo,M= | . ( I.r? )/( N x N ) > I

i

e deQ=.( I,f lZf NxN)> ,pala atemperatura T=llP,r=0.5. Umcírculonessasfiguras
i

indica uma corrida iniciando do valor D -0 com todos os \i = 4, enquanto que com quadrados assi-
nalamos uma corrida partindo de D -3 com todos os îi= 0 e reduzindo sucessivamente D . O fato
de as curvas não coincidirem e, além disso, a existência de saltos grandes, é indicativo de que a Ían-
sição deve ser de primeira ordem.

1
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0
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Observemos, por outro lado, nas Figs. 15 e 16 abaixo e seguinte, a variação de M e Q
com 1 para D:0
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As curvas acima podem ser consideradas típicas de uma ransição de segunda ordem, uma
vez que não sentimos a existência de nenhum salto nos valores das grandezas, não havendo razões
para se suspeitar de histerese, como oconido no caso 7t 0.5, visto anteriormente.

Aparentemente as figuras nesta seção estão indicando que um comport¿mento anômalo
de M sempre é acompanhado de um comportamento anômalo em Q. Na verdade aplicaremos, na
seção seguinte, o princípio de que uma anomalia nas funções termodinâmicas se reflete em suas deri-
vadas, que são as equações de estado, para indicar os pontos de transição no plano D x T.Para isso
usaremos sempre a grandeza Q , sujeita a flutuações menores do que M e, portanto, mais adequada
às análises numéricas.
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lV.S - A tocalização dos pontos de transição e o levantamento do dlagrama

de fases.

O diagrama de fases foi esboçado varrendo-se o plano D x T da seguinte forma:

a) varremos isotermas a diferentes temperaturas começando sempre de D :0 com oS ni:4.

Na Fig. 17 os pontos marcados com quadrados representanì essas simulações.

b) varremos isotermas a diferentes temperaturas começando sempre de D :3 e com ni:0.

Os pontos, na Fig. 17, marcados com losangos representam essas simulações.

Todos os pontos da Fig.17, para I>0.75, que devem representar nansições de segunda or-

dem,foramtiradosdomaximodavariação deQ emrelação aD. PuaT <0.75,regiãoondedeve

haver transições de primeira ordem, os pontos assinalados por quadrado e losangos são pontos onde

e dâtumgrande salto " para baixo" (quadrados) ou " para cima" (losangos). Nessa região, um único

ponto de transição de primeira ordem foi calculado, estando marcado na figura por um círculo. Mos-

t¡aremos em seguida como este ponto foi obtido, mas, antes, observemos que apesar de não conse-

guirmos uma boa coincidência enEe os pontos marcados com quadrados e losangos para I,
aconteceu uma ocasião onde houve inversão da ordem dos caracteres (na temperatura I -1.75) indi-

cando que nessa região a transição deve mesmo ser de segunda ordem. Na verdade, a região de se-

gunda ordem deve ser mais facilmente trabalhada com simulações a D constante, mas nosso

objetivo é aqui mais qualitativo - queremos saber ser o algoritmo é capaz de distinguir a ordem de

uma transição.

3

D 1.5

0.5

0 0.5 1 1.5

Flg.17

Para entendermos como foi obtido o valor de D de transição de primeira ordem em

f :0.5 lembramos, primeiramente, que

-àGQ=ao '

onde G é a energia livre por sítio, em uridades de "I e a campo nulo. No ponto de Eansição, G deve

ter um cotovelo, indicando a indefinição de Q entre dois valores bem distintos. Se possuirmos algu-
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lv.s - A localização dos pontos de transição e o levantamento do dlagrama '

de fases.

O diagrama de fases foi esboçado varrendo-se o plano D x T da seguinte forma:

a) varremos isotermas a diferentes temperaturas começando sempre de D -0 com os [¡:{.

Na Fig. 17 os pontos marcados com quadrados representam essas simulações.

b) varremos isotermas a diferentes temperaturas começando sempre de D :3 e com ni:O.

Os pontos, na Fig. 17, marcados com losangos representam essas simulações.

Todos os pontos da Fig.17, para T>0.75, que devem representar tansições de segunda or-

dem, foram tirados do maximo da variação de Q emrelação a D . ParaT < 0.75, região onde deve

haver transições de primeira ordem, os pontos assinalados por quadrado e losangos são pontos onde

Q dâumgrande salto " para baixo" (quadrados) ou " para cima" (losangos). Nessa região, um único

ponto de transição de primeira ordem foi calculado, estando marcado na figura por um círculo. Mos-

traremos em seguida como este ponto foi obtido, mas, antes, observemos que apesar de não conse-

guirmos uma boa coincidência enre os pontos marcados com quadrados e losangos para I ,

aconteceu uma ocasião onde houve inversão da ordem dos caracteres (na temperatura T =1.75) indi-

cando que nessa região a transição deve mesmo ser de segunda ordem. Na verdade, a regiáo de se-

gunda ordem deve ser mais facilmente trabalhada com simulações a D constante, mas nosso

objetivo é aqui mais qualitativo - queremos saber ser o algoritmo é capaz de distinguir a ordem de

umatransição.

3

2.5

2

D 1.5

1

0.5

0 0.5 I 1.5 2 2-5

Fig.17

Para entendennos como foi obtido o valor de D de transição de primeira ordem em

T= 0.5 lembramos, primeiramente, que

n:ò G
Y- AD '

onde G é a energia livre por sítio, em unidades de.I e a cÍrmpo nulo. No ponto de fransição, G deve

ter um cotovelo, indicando a indefinição de Q entre dois valores bem distintos. Se possuirmos algu-
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mas referências para o cálculo de G, poderemos obter o valor D lo na transição de primeira ordem à

temperaturaZo. No ponto decoordenadas (To,D - 0 ) doplanoD x I, aenergialivre édadapor

G (To,D=0 )=E( To)-To S ( Io ),
ondeE eS representamaenergiaporsítioemunidades deJeaentropia, tambémpor sítio,emuni-
dades de Kn , E ( ?o ) é calculável diretamente pela aplicação do algoritmo, enquanto S (T o) é

calculável por

s(r,)=Þ2 *t("Çrr¡
Ni-tJo T"')D=o

onde N2 é o número de sítios, ln 2 / N 2 é u.nt opiaem T:0 comD : 0 e C o calorespecífico

adimensional,dE I dT, que pode ser obtido de dados de energia xtemperaturaparaD:0.Indo
agora ao outro extremo, o ponto( To , D -J æ ), G deve se anular, pois devemos

terD ( To , D ) - ) = 0, ( fase paramagnética ) e tambem 5 = ( Io , D ) - ) = 0, pois a entropia

em 1=0 e D = )oo é 0 (só há um estado) e ainda

,f;ior)o-- -o

pois C (T ,D --¡ oo ) -+ 0 (Eé constante e nula) dentro do limite daintegral. Assim, temosnossas

referências. Dada a relação ente Q e G teremos

rÐro

Jr-+_ Q(To,D)dD =G(To,Dro)-G( To,D -+oo)

=G(To,Dro)

e

f" n(To, D) d D =G (To,Dro) -G (To,D=o )

= G ( ro, Dro) - E ( ro) * r, # + ro (f; i, r) p =o

de onde obtemos uma equação para DTona forma

Ë" n ( ro, D ) d o = fr,'"_ _e 
( ro, D ) d D - E ( ro ) + r# + ro ( f; + d r ) o = o

o

Na Fig.18, a linha de pontos marcados com losangos representa o lado esquerdo da equa-

ção acima, e a linha com os pontos em triângulos o lado direito. O ponto de intersecção representa a

solução da equação, e está marcado, como dissemos, com r¡m círculo na Fig.17. Para D: 3 já pode-

mos nos considerar no limite D -+ oo. Devemos lembrar que os método's usados aqui para o cálculo

de G são conhecidos na literatura ( Binder, 1981).
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A Fig.19 indica uma comparação entre dados aproximados obtidos pelo algoritrno NB,
para a linha de segunda ordem, com os resultados de ouras abordagens. A linha cheia representa a

aproximação de campo médio. A linha pontilhada representa a aproximação de Bethe-Peierls para

uma rede quadrada ( Oliveira, 1985). Os pontos indicados por triângulos conespondem ao próprio
algoritmo NB, e os assinalados por círculos, os dados de Arora e Landau, obtidos de seu trabalho já

comentado ( simulações da distribuição de Gibbs).
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1 1.5 2

T

?.5 3

Flg.19

Apesar de não estarrnos muito certos sobre a eficiência do algoritmo de NB aplicado ao

modelo de Blume-Capel, podemos observar que seus resultados são muito semelhantes à aborda-
gem de Bethe-Peierls.

o

o

¡
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V - Gonclusão

Em sua aplicação aos modelos estudados neste t¡abalho o algoritmo de Netz e Berker se re-
velou capaz de produzir resultados qualitativamente corretos, comparáveis a uma aproximação de
Bethe-Peierls. No entanto, com um esforço computacional equivalente, é possível utilizar os méto-
dos convencionais de Monte Carlo para obter resultados muito mais realistas. Como as aproxima-

ções de Bethe-Peierls em geral fornecem expressões analíticas, toma-se dificil justificar a utilização
do algoritno de Neø e Berker em quaisquer problemas de interesse físico.

É ¿ifcl perceber o que o algoritno de Netz e Berker está realmente fazendo. Certamente

ele não é equivalente a uma solução das equações gerais de campo médio. Tambem não parece ser

equivalente a uma solução das equações de consistência advindas de uma fatorização das pro-
babilidades dos estados de spin, como foi sugerido por Banavar, Cieplak e Maritan ( Banavar, 1991)
e aceito por Neø e Berker (Netz, 1991 b). Embora não tenhamos estudado em detalhe a dinâmica
produzida pelo algoritmo, há claras indicações de que ele não obedece ao princípio do balanço deta-

lhado e nem conduz, no equilíbrio, a um estado de Gibbs.
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Apêndice I

Provade que, nadistribuiçãodeGibbs, (oi>=<tanh t Þ/( I or* h'))> para

o modelo de Ising.

Temos

lo,, pJ(I o¡¿o¡+h'Ion)

{ol
<kj> k

<oi>=
IrÞJ()oro¡+h'Loo).Ét <ki> k

{"}

=1 S n, ,þJ o¡( )o¡+ h') 
eþJ 

( )oto¡+ h'2oo)
7. L"' - ¡ <k*¡i> k*¡' l"l
1

z
(

Ì

T
A¡

T
Oí

oi eþJo¡()o1'+ n')) ePl(,t o¡,o¡+h'I"u,
J <k* ii> kr ¡

o O¡

o, ,þt o¡(lo¡+ h')
J

) ( T ¿ ÞJ or( I o¡+ h' ) ) , Ê, ( ) oto¡+ h'}o*)
' ' t? j <k¿ij> k' i

O¡

I
z

(

I I
Oi

,Þl oi(lo¡+ h'¡
o O¡

J

1

z I,uor, t P /( I o;* h' ) I eu' lÌ,*"'* 
h'Loo)

{"} j

=<tanhtÞ/(Io;*h')l>
J

A demonstação dessa relação se encontra também em Parisi ( Parisi, 1988 ). Ela é muiøs

vezes conhecida com identidade de Callen, e a aproximação de campo médio usual é obtida quando

fazemos

< oi >=tanh t Þ /( I. o¡ > + h' ) |
j

I

I

I

I
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Apêndice 2

Considerações sobre o sistema de equações sugerido como sendo equivalente ao algoritno

1) Equivalência entre as equações

NB

ticular temos

<or>=>

{"}

oi- I oi+ 1

=tt >
o¡ az { "¡}

^,=|fl*f | + a¡m¡) trnh t P/( > o¡+ h' ) |
L

loil i j

acampol, 'nulo, eocálculode<tanh t P/( I o;l I > porexpansão de

j

tanh [ Þ/( > o;) ] nosprdutosdos o;comfatorizaçãodasmédias.
j

Primeiramente, vamos tornar explícita a origem das equações de consistência acima. Do

Apêndice 1 sabemos que, definindo tt i como < oi > ,

rni=<tanh t Þ/( t o¡) J > (h'=0)
j

na disnibuição de Gibbs. Calculemos porém a média na disribuiçãofatorizada

p{ol=lI+(t+oimi)
i

Teremos então

mi=<o¡> = IP 1o f tanh t Þ/( I ";) I

l

Zïr1+or ru)(r+o2m2)..
oN

ff+( 1 +o¡m¡) tanh t P/( I oil 1.. +( 1 +or.InN)
jj

=> fI*C t * o¡m¡)tanhtP¡(Ioi) I :
rìtoil t J

Vamos agora desenvolver essa expressão para uma cadeia ferromagnética. Neste caso par-

2 ïrl +o¡- r < oi- ,r)+( I + oi+ r < oi+ r > ) tanh t Þ/( oi- I * o¡+r ) l

=) t |f t *oi-r <oi-r >llt r *(oi+r > )tanh( P/+p.Ioi-r )
ot- I

1

=itanh (2þl ) [ < o¡- I > +< oi+ I > ]
¿

A expansão em produtos de spin, que é uma identidade, tem nesse caso a forma
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1

tanh I p J (o¡+1 ) + ( oi- r))=)tanh ( 2 ÞJ ) ( oí+ I * o¡- t )

quepodeserconstatadacolocandoem oi+t e oi-l todososseusvalorespossíveis(+ 1e - 1

para cada um), que dão quatro combinações. O cálculo da média nos dois lados da expressão acima

nos conduz ao sistema de equaçóes ( N equações, para a cadeia de N spins) que obtivemos anterior-

mente, mostrando a equivalência dos dois enfoques. Em casos mais complicados a equivalência se

mantém se fatorizamos as médias dos produtos de spin que devem apruecer, ou seja, se fazemos

sempre < oj ok t =. oJ> < ok>

2) Aplicação da aproximação parauma tede? x 2 ferromagnética.

Numa rede quadrada, com condições de contomo periódicas, um determinado sítio i pos-

sui quatro vizinhos. Designando seus vizinhos por at , o2 , o3 , e o4 temos a seguinte identidade

( expansão em produtos de sPin):

tanh t P./( or + o2+ o3+04 ) I =Ar ( or + o2+03 +04 )
+A¡ ( or o2 03 + oz o3 o4+ a3 04 or + o+ ot oz),

com

I

,{3 =å t tanh ( 4þ J) -ztanh( 2 Þ/) I . ( Parisi, 1988 )

Consideremos agora uma rede quadrada fenomagnéticade2 x 2 spins. Nos seus quatlo sí-

tios colocamos os spins o1o2 ,03 ,a o¿ . Se usamos condições periódicas de contomo e defini-

mos < oi) = mi=<tanh P J (lspinsvizinhos ai)> teremos, comfatorização das médias, as

e

equaçoes:

e

o, =å t tanh( 4þ J)+2 tanh ( 2 Þ/) l

mt = 2 At ( mt + m2) + 2 Az ( mZ rc + *? 
^z)

m2=2 At ( mt + m4) +2 Ag ( m? mc+ m?u)

m3--2 h ( mt + m4) +2 As ( m? mq+ mtrm)

m4=2 At ( mt + mz) +2 At ( mlms + m? mz)

Da primeira e da quarta equações temos

mI=m4

da segunda e da terceira

m2= m3

Em termos de mt e n3 ficamos reduzidos às equações
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m3=alml+a3mï

mt=atm3+a3mï

comcl -4 h ë a3-44¡.MultiplicandoasegundaequaçãoWrm3eaprimeirapormtteremos

arm?+otml=atm?+ot^t

que é equivalênte a

( mt - rc) ( mt + mi) [ ¿r+ at ( m7 * 
^?) l=O

Da expressão acima temos as seguintes possibilidades p¿¡ra relações enlÍe ml e m3:

a) mt - m3:0. Fazemos tflt: m ë m1= m2= m3 = fi14. Estzé a solução de homogeneida-

de, sendo n dado por

fil=aúfl*o3^3 ,

que é uma equação com as soluções m4 e m =*
g*. 

A solução m+o épossí-

vel na medida em que

L - at <0, dado qtJe a)< 0 sempre, implicando que

I
; t tantr (4þJ ) +2 tanh (2þJ ) I > I ,
L

que é uma relação válida se

I
T=þi<3.0898...

b)m--/n3=M, levandoàequação M=-atM - a3M3

comsoluçõesM=0e

M=* -(l+ar)
a3

Porém, por substituição dos valores de at e 43, obseryamos que a solução comM +0 d

M > I para todos os valores de 7, e deve ser descartada

c) ø1 + or( 
^? 

+ 
^J¡ =g . Substituindoem m3= at 

^r 
+ o3 

^3t

que é a primeira de nossas equações originais, teremos a equação

^t 
*! 

^1+ 
) =oa3 a1

Entretanto, uma vez que
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.ar,2 4 a|-4(-)--+=-(0'a3 at a1

para todos os valores de ?, não há chance de obtermos soluções reais nesse caso

Do que dissemos acima, podemos ver que para uma tede 2 x 2 , nesta aproximação, o va-

lor da temperatura de Curie é 3.0898... . O mesmo acontece para uma rede de qualquer tamanho

onde aplicamos de imediato a homogeneidade. Se, por exemplo, tratamos uma rede ferromagnética

dividindo-a em duas subredes, caimos num sistema de duas equações como as já discutidas, e somos

levados a acreditar que numa rede quadrada ferromagnética a consideração de inomogeneidade não

leva a soluções plausíveis. Devemos lembrar que esse resultado para a temperatura de curie já era

conhecido pelo menos desde 1968, por Mamada e Takano ( Mamada, 1968 ).
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Apêndice 3.

prova de equivalência entre as abordagens de Conelação Temporal e de Ineficiência Esta-

tística p¿¡ra a análise de erros num processo Monte Carlo (Henriques, 1992).

A análise de erros numa simulação de Monte Carlo se complica devido às correlações en-

tre as configurações MC sucessivas que são geradas no processo, o que impede o uso de fórmulas

convencionais de avaliação de erros. Uma das maneiras de contomarmos o problema é pelo cálculo

da variância das médias sobre blocos de sucessivas configurações Monte Carlo de tamanho P. Exis-

te um limite superior para P a partir do qual as médias nos blocos podem ser consideradas como da-

dos estatisticamente independentes e mostraremos aqui que a procura por esse limite corresponde à

análise de correlação temporal, como mostrada por Binder e Heermann ( Binder, 1988 ).

Suponhamos uma sequência de M dados. Definimos:

a) blocos de tamanho P que dividem M emMp blocos, com M = P MP

b) a média no bloco i de uma grandezaX é

P

j=l

sendoj o índice das P configurações sucessivas dentro do bloco d.

c) A média das médias , que é também a média dos M dados é

Mp

e=+>*i ,

x=#)xr
i=l

MPP
ê=#I t (xi-x\2

i=l j=l

d) A variância total dos M dados é

e) A variância das médias nos blocos de tamanho P é

Mp

t? = +r,I- r x, -N )2

Vamos desenvolver a expressão de oi . Temos

Mp
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Mp

=l s
MpL

i= I
)2

Mp

fi>xi= I
) + (x)2

Mp
1\-

Mp2i=l

\
( fr 2 x ( 1

t

Mpls'
Mp?

i= 1

( n )')- (x)'

Mp

=l s
MpL

i= I

Mp

t( X¡ )'- ( x )'l

=-1_ s o?- tvtp L
i=l

com õ? = (n)' - (x)t. podemos escrever
PP

(n)2 =\r}*jl< )xtlt j=l k=l
PPP

=4t Zt*i)'* 2 lxj xL'l
' j=l j=lk=l+j

PPP
=þtÈt, xj)'-(x)2 1+ r(xf .>rrl:ïj *L-(x)21+p(p-r) (x)21,

de forma que

õ?=( x )2 ( x )2

P P
I

{ I t (xi)' X )'t +f j *L-G)2 |2
(

P j=l j tk

+ r (x)' * p' (x)2 - p (N)2 | - <x>',
Assim sendo

Mp

"?=#råu?

1

MpP

TI
l'= I j= I

Mp PP

Mp P2
r( Xj)' ( x )2 1 ¡xj xL-l.x)2 )

i=l j=lk=l*j
com o que

"?=*
Mp

T
PP

I }t*i x|-(x)2 J

pors
i=l j=lk=l*j
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Mp

ê=+>
i= I

2r* j-x)2
P

P

MpP

PMp )rrxi)2-zxi (x)+(x)21I

=l

Mp

T
i= I

PP

j=lk=l+j
Dessa forma, temos

PP

=#> rlrxj)'-(x)'l'i=lj=l

j

o2
Podemos observar que oi se divide em dois termos: e um termo que representa a

P

soma, para todos os Mp blocos, dos termos de conelação dentro de cada bloco. Se temos uma cole-

ção de P dados estatisticamente independentes, t? = * dá o eno est¿tístico da medida com os P

dados, onde o2 é avaliado a partir desses dados (Helene, 1981). Porém, em Monte Carlo isso não

ocorre, e nem mesmo a soma dos termos de conelação para os Mp blocos se anula.

É interessarrte reescrever oþ nuforma de correlações "temporais" de pates. Nosso objeti-

vo é a comparação do que estamos fazendo aqui com a análise de conelações temporais no processo

(Binder, 1988).

Observemos, primeiramente, que

P P P-tP-j

j=lk=l+j j=l k=l

Introduzimos agora amédiadentro do bloco i dos produtos de paresXI eX[+¡ que

são próximos entre si de uma "distância" ( ou "intervalo de tempo") j, de forma que¡l repre-

senta valores sucessivos, j -2 valores sucessivos pulando um valor e assim por diante. Essa média é

P-j
<x* xr+ir'="¡-) xLxL+¡

e é a covariância dos pares de X que "distam" j valores entre si. Com essa definição

P P P-I

j=lk=l*j j=l
Podemos, além disso, escrever

I Irx )2 =P(P- I ) G)2 =2>(P -i) G)2
P-l

j=l

P-l

j=lk=l*j j=l

M

\



\
e podemos expressar oi como

o2
Mp P-l

"?
2

+
P2PMP

i= I j= I

Vamos agora definir a ftrnção de correlação de pares X que "distam" j configuraçoes entre

si, dentro de nossa amostagem de M dados e dada uma partição de Mp blocos de tamanho P, como
sendo

Mp

D
Cx' ( j )

h\rf <x* xk+i'' -(N)'l

o2

Na expressão acima, o numerador representa a média de Mp valores da correlação dos pa-
res que "distam"jenre si emcadabloco i, isto é, fazemos bloco a bloco essa média ( que é a corre-
lação no bloco) e tomamos as Mp médias. Desde que não há produtos X*X*+ j fora de um bloco i
em nossa definição de conelação, devemos encarar CxP ( j ) como wn estimador da correlação de

pares de X que distam j valores entre si na sequência de M valores . Esse estimador será tanto pior
quanto maior for o valor de j. Com essa definição escrevemos

^ Mp P-l

"?=4*4 t I r" -j)t <x* xt *jri-(x)2 lvr 
P Mp P2 .L.¡=l j=l

={*J-';,' T, (p -j) [ <x * x*+ jr'-(x)'IP' MpP2 ?¡-l i=l

o2z=v* rrÊ
P-1 Mp

I f "-i) > l.<xt xk+ jr'-(x)')
j=t

P-l

i= I

t
P

t_
P

* 2 r Ltp-j)êcxP(j)Mp
Mp P' -.J= |

P-l
Ir+zI r t -!tc*"(;ll .

j=l

Temos agora o que queríamos, ou seja, temos ol expresso em termos da filrção de corre-
lação "temporal". Esperamos que pua P suficientemente grande, a somatória da expressão acima
tenderá a um limite definido por TA, ou seja, esperamos que

P-l
T¿ = lim

P-+ø Ir r -!>cxPr.i)
j=1

seja um valor finito. Para observar isso vamos imaginar uma forma exponenciatpara CxP ( j )
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(Gould e Tobochnik, Ref.25). Passsando ao limite do contínuo, o índice j se transforma em I ( de

tempo), e teremos

P-l

^(P)=>( 
t-i)ctP(i)

j=r

De fato, observamos que

lim^( P)=¡t
P -+æ

de maneira que

02t7 lt+24(P)lP

=f,, t -t;n; dt=rArt-?tt-, *>t

tenderá, quando P >>t¡ ,para

A grandeza I ( P ) do capítulo II foi definida como

"þMpr(P)__ 
^o'

M
Segundo o que dissemos mais acima temos

E2=<t+Ë(xr,-.xr)12,.M
F=l

e prova-se (Binder, 1988) que quando M ê, grande

n2 l.c = 14r.f ,-.x>21( 1+ z¡¡)=*rt+zu)

ß

,o2@=T lr +2u)

r ( P)=# #t +2^( P) l= 1 + z 
^(P)

Se observamos a expressão de A ( P ), vemos que ela é uma função crescente de P, com
limA (P )=0 ecomlim^( P)=¡t

P-+0 P-+æ
Confirmando o que dissemos no capítulo II sobre o comportamento de I (P) ê, crescente com P e se

estaciona para um valor limite de P, chamado de ineficiência estatística. Então

IneficiênciaEstatística= I = I +2rt ,

e o cálculo da ineficiência é equivalente à análise de correlações temporais

Observemos, por final, que o eno e na medida da grandezaX , tomada emMobservações
sucessivas Xp, com lL=1,2,... M denotando as configurações (passos de Monte Carlo) é definido
por



Assim, em nossa linguagem dos blocos, o erro deve ser calculado , dado o? , fazendo-se

e2 _ OPnóx

- Mp^¿r'

onde pmóx é o limite em que podemos considerar que 
^ 

( P ) está estabilizado nas proximidades

de u Daexpressão acima parae,podemos interpretar as MPnórmédias nos blocos como

dados estatísticamente independentes, como está dito no capíulo II.
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Apêndice 4

Forma simplificada do AlgoriUno de Netz e Berker para um Modelo de Ising numa rede

quadrada. Do lado direito estão algumas explicações auxilia¡es.

< lnício
*Estamos declarando as variáve¡s. Ha-
verá cont PMCs, contados com o índice
k, e dos quais descartamos os desc
iniciais. I e j localizam um sítio e la, ia,
lp. jp na aplicação da9
óorio¡ no periódicas. N é
um la nsde spins, magk
é o valor da magnetizaçâo por spin no
k-ésimo passo e mag é a média Para
todos os passos contados. t é a tempe-
ratura em unidades de 1/PJ e s e m são
as matrizes onde guardamos os spins
e os valores de

tanh [ þ J ( )spins vizinhos a ( l, j ) ) ]

Variáveis inteiras cont, k,desc,
l, j, la, ja, lp, jp, N

Variáveis reais magk, mag, t

Matrizes reais s( 30 , 30 ),
m(30, 30 )

Faça

<< N=30

cont = 500

6sss=1 00

mag=0.0

l=0.2

para l=1 até N e j=1 até N
repita

<<< m (1,¡)=1.0>>>

para k=1 até cont repita

<<< magk=O.O

I

para l=1 até N e j=1 até
N repita

<<<< la=l- 1

I

ja=j- 1

I P=l*1

¡ p=j+1

Se la=O entäo la=N

*A rede possuirá 900 sPins (e ms )

.500 PMC

.400 passos para a média

*lnicializamos a média

*Fixamos o valor de t

*lnicialização dos valores de ms

*Cada k representa um PMC, do qual
saímos com uma nova configuração de
MS

*l nicialização do valor de magnetizacþo
por spin no passo k

.Fixação das condiçÕes de contorno
periódicas
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Se ja=0 então ja=N

Se lp= N+ 1 então
I p=1

Se jp= N+ 1 então
j P=1

s ( la, j )= sinal de
(m(la,j)-rand)

.Aplicação da prescrição para recons-
trução do campo no sítio de coordena-
das 11, j ), com rand entre -1 e +1

s ( lP, j )= sinal de
(m(l,ja)-rand)

s ( l, ja )= sinal de
(m(l,ja)-rand)

s ( l, jP )= sinal de
(m(l,jp)-rand)

m ( I, j

I

)=
. atualização do valor de m no sítio de
coordenadas(l,j)

tanh[(s(la,
s(lp,j)*s(
s(l,ip))/tl

I
I

)+
,ja)*

* fechamento do loop de atualização
dos ms

*a partir do ponto em que o Nsde PMC
é maior que desc acumulamos em mag
o valor de magk que obtemos Pela
soma dos ms. Quando k=corìt, o looP é
fechado. Se quizermos, Poderemos
acumularos valores de outra grandeza.

se k é maior do que desc
faça

<<<< para l=1 até N
e j=1 até N repita

magk + m(l,j)

mag=
mag+magU(N.N)

mâQ=¡¿g¡(contdesc)

imprima mag >>

Fim >

*cálculo e impressão da média

Nesta versão simplificada, não explicitamos a função rand e não fizemos tabelas para os

cálculos dos mi. Ela serve apenas como uma indicação do que foi feito. Lembramos que a função

rand deve devolver números aleatórios entre -1 e +1.

49



Referências

Arora, B.L e Landau,D.P. (1971), AIP conf. Proc. ne 5 (AIP. New York), p.352.

Banavar, Cieplak e Maritan (1991), Phys' Rev' lelt67 ' 1807'

Binder, K. (1981), Z.PhYs. B 45 , 61'

e Heermann, D.W. (1988), "Monte Carlo Simulation in Statistical Physics (An

Introduction) ", Springer Verlag'

Blume, M. (1966), Physical Review l4l ,517 '

, Emery, V.J. e Griffiths, R'B' (1971) Phys' rev' A 4 ' 1071'

Brush, s.G. (1983), "Statistical Physics and the Atomic Theory of Matter from boyle and

Newton to Landau and Onsager", Princeton'

callen.H. (1985), 'Thermodynamics and an lntroduction to Thermostatisties' second

Edition", WileY.

Capel, H. W. (1966), PhYsica 32 ,966.

Friedberg e cameron (1970), Joumal of chemical Physics 52 ,6049.

Glauber, R.J. (1963), Joumal of Mathematical Physics 4 (2)'294'

Gould, H. e Tobochnik, F. (1989), Computers in Physics 3 (4)'82'

Helene, O. A. M.e Vauin, V. (1981), 'Tratamento estatístico de dados em Física

Experimental", Edgard Bücher.

Henrique s, Vera B. (1992), comunicação pes soal'

Kittel, C. (1967), "Introduction to Solid State Physics", Wiley'

Landau, D. P. (1976), Phys. Rev. B 13,2997 '

Mamada, H. e Takano, F. (1968), Joumal of the Physical Society of Japan 25,675'

Netz, R. e Berker, A.N. (1991 a), Phys. Rev' Len' 66 ,337 '

(1991 b), PhYs. Rev. l-ett.67 , 1808'

(1991 c), J. APPI. PhYs. 70, 607 4'

oliveira, M. J. e salinas, s. R. (1985), Revista Brasileira de Física 15 , 1E9'

Parisi, G. (1988), "statistical Field Theory", Addison Wesley'

Stanley, H.E. (1971), "lntroduction to Phase Transitions and Critical Phenomena"' Oxford'

Thompson, C. J. (1988), "Classical Equilibrium Statistical Mechanics", Oxford'

50


