
1" 

( 

" 

I 
SBI-IFUSP i 

i 

!IIIIIIIIIIIIII~IIIII 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE FíSICA 

i 

h 

ALGORITMOS DE CLUSTER 
" 'IE PERCOLAÇAO 

MAURíCIO BORGES BOUABCI 

\,j: 
C7 

Tese de Doutorado 
submetida ao Instituto de Física 
da Universidade de São Paulo 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eugenio Irnbassahy Carneiro 

([J,{~v 
an examinadora: Prol. Dr, Carlos Eugenio Imbassany Carneiro (IFUSP) 

,fi>.0 
~..;:j sr· 

v•••- Pro!. Dr. Roberto Nicolau Onody (IFSC-USP),..,,'!' 
't't.f'~'o'l:l' Prof. Dr. Sabíno José Ferreira Neto (UFMG)Cf:7o ,

~~c Q:;f>0:.Jt0 Prola, Dra. Ve" Bonomoletz Hcnriques (IFUSP)
~ 
t:~ "$1,,.':1' Prol, Dr. Walter Felipe Wreszinski (IFUSP)
7 ~ t'o~~ 

~'",,-...<Ift 
<w 
~,~ .' 

~ 



I..~ 

B ) Se> a. 
'J) 

JiX· i 

I 

i I 


I 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação 

do Instituto de Pisica da Universidade de São Paulo 


Bouabcl, Mauricio Borges 
Algoritmos de clusler e percolacao. Sao Paulo 

199B. 

Tese (Doutoramento) Universidade de São Paulo. 
Instituto de Flsica. Departamento de Física Geral. 

Area de Concentração: Ffslca da Materla 
Condensada. 

Orientador: Prato Dr. Carlos Eugenio Imbassahy 
Carneiro. 

Unltermos: 1.Flsica da Materia Condensada; 
2. Modelos de Percolacao; 3. Algoritmos de cluster; 
4. Modelo de Blume Cepel. 

USPIIFISBI - 07/98 
I 

I 

\ 


, . 
~', 

',~\.', ' 

,. I 




·1 


, , 
, 

,i~I . 

i : 

. I 



I 
, 

(, 

! 

: 1 

i , 

! 

! 
} 

< 

(. 

~ 

Existem algumas pessoas de nosso relacionamento 
que são especiais, de quem nos sentimos sempre 
muito próximos, basta estar junto a elas para nos 
sentirmos felizes. A elas dedico esta tese. 

e. 



I: 

L· 


Agradecimentos 

Já há dez anos estou no Instituto de Física da. USP. Durante todo este tempo tive 

a alegria de conhecer e conviver com diversas pessoas que certamente deixarão profunda. 

impressão sobre minha vida, e com as quais espero nunca. perder contato, agora que estou 

de saída, Gostaria de aproveita.r este espaço para. agradecê-las. 

Algumas delas tive a felicidade de conhecer logo que entrei na Físicat como o Marcelo, 

a Gisele e o Iper6, de minha turma de graduação, e amigos insubstituÍveis, Outros conheci 

já. na. Mecânica E!:;tatístíca, como o Ricardo, a Inês e o Mário Tamashiro1 todos ótimos 

compa.nheiros, Preciso agradecer também à. Adriana} que quebrou o código ético da 

profissã.o) e além de minha analista informal condenada a escutar minhas besteiras tornou

se também ótima amiga. 

Por falar em besteira, agradeço ao pessoal de minha sa.la, Marcos, Nestor e} mais 

recentemente, Cristiane, por me aguentarem sem enlouquecer. 

Faz também mais de seis anos que trabalho com o Prol Carlos Eugenio, a quem 

agradeço por todo este tempo de orientação e paçiência. Agradeço também aos Profs. 

Nestor Catkha e Mário de Oliveira, por estarem sempre dispostos a discutir comigo a. 

respeito de minhas dúvidas, e aos Profs. 'iValter F, Wreszinski e Antônio Piza, com quem 

fiz diversos cursos que muito apredei. 

Sempre me senti muito fi, vontade no ambiente da Mecânica Estatística, e isto com 

certeza deve-se à convivêncía com pessoas como a Carla, Mingo, Suani, Thierry (agregado), 

VVhilk, Sílvia, Natal Rafael e Neli, Não dá para esquecer também do Cristiano, Kaline e 

'" 




I
r 
I 

j" 

Roberta, com quem sempre me diverti e aprendi muito. 
,, 

Meu reconhecimento também a uma. turma que se uniu a esta mais recentemente, 
-; I 

minha. turma. da ECA, Rogério) Ana Rita.) Thiago; Bia, Daniel. Pepa j Kátia) Alô, Edu e i 
Renata, mais a última a se agregar à trupe, a Susana. Adoro vocês. 

Nem preciso citar a minha família., sempre um ponto de referência e a.poio) que me 

mimaram a- ponto de eu virar isto. 

~odas estas pessoas, e outras injustamente não mencionadas, fizeram muito mais do 

que me ajudar com a. tese, elas ajudaram e enriqueceram minha. própria vida., eu seria 

ca.paz de falar sobre elas durante uma tese inteira. 

Agradeço também à FAPESP, por ter financiado este projeto, além de viabilizar minha 

participação em escolas e congressos científicos, Fundamental também foi a permissão do 

Prof. Jorge de Lyra para que eu pudesse utilizar os computadores do Departamento de 

Física Matemá.tica. 

Por fim, o início; agradeço ao Carl Sagan e sua série Cosmos, que começaram tudo 

isto. 



\ 
 , 

" 

Resumo 

i' o objetivo principal deste trabalho é o de investigar relações entre mapeamentos 

de modelos de spin em modelos de percolação e a existência. de algoritmos de duster 

capazes de simular de forma eficiente o modelo. Apresentamos um mapeamento do 

modelo de Blume-Capel em um modelo de percolação que permite reobter um algoritmo 

proposto a.nteriormente por nós através de uma prova de balanço detalhado, o que abre 

a. possibilidade de descrevermos todo o diagrama de fases do modelo em termos de 

propriedades dos clusters formados. Isto é particularmente interessante, já que o modelo 

possui um ponto tricrítico, nunca antes analisado em termos de propriedades de percolação. 

Encontramos também um mapeamento para o modelo de Ashkin-Teller, e através dos 

algoritmos de duster resultantes investigamos a possibilidade de existência de uma. fase 
/;< de Baxtcr Assimétrica. Analisamos também questões relacionadas ao comportamento 

de tamanho finito de sistemas que apresentam transições de fase de primeira ordem 

assimétricas. Finalmente, o algoritmo de cluster desenvolvido para o modelo de Blume~ 

Ca.peI é também generalizado: de forma a. podermos aplicá-lo ao estudo do modelo de 

Blume-Emery-Griffiths. 
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Abstract 

f The main goal of this work is to investigate rela.tions between mappings of spin 

modeIs into percolation mod<üs and the possibility of devising a.n efficient cluster algorithm 

to símulate the modelo We present a mapping ofthe Blume-Capel mode} into a percolation 

model that results in a. cluster algorithm proposed prevíously by us through a detailed 

balance proor, enabling us to describe the whole pha.se-diagram in terms of cluster pro

perties. This is particular1y appealing} since the madel has a tricritical pornt l a feature ,, 
not yet analysed in terms of percolation properties. We present also a mapping for tile 

Ashkin-Teller model j and using the obtained dustcr algorithms we a.nalyse the possibífity 

of existence of the Asymmetric Baxter phase. We also address questions rela.ted to the 

fhúte-slze behavior of systems in asymmetric first-order phase transitíons. Finally, the 

{, cluster algorithm deveíoped for the Blume-Capel IDodel is generalized to the study of the I . , 

Blume-Emery-GrifJiths modeI. 

.. 




. , 

. I 




,, 
ç 	 I 


! 

i 


I
,
Indice 

I; 
Introdução 	 3 


,. 

1 Método de Monte Carla - Aspectos Gerais 	 7 


1.1 	 Descrição Geral do Método. . . . . . . 8 


1.2 	 Simulaçâo de Transições de 2~ Ordem . 10 


1.3 	 Simulação de Transições de 1ªOrdem. 14 


1.4 	 Simulação de Pontos Multicríticos .. , 22 


2 	 Algoritmos de Cluster - Possíveis Abordagens 27 


2, I Algoritmo de Wolff para o Modelo de Ising , ' . 29 


2.2 Algoritmo de Swendsen-Wang para o Modelo de Ising . 35 


(: 2,3 Mapeamento do Modelo de Ising - Abordagem de Hu 38 


2.4 	 Análise dos Algoritmos ..... 42 


2.5 	 Fo:rmulação de Kandel-DQm~y 47 


2.6 	 Algoritmo de Embedding .... 51 


3 	 Algoritmos de Cluster e Percolação no Modelo de Ashkin-Teller 53 


3, I O Modelo de Ashkin-Teller, , , ' , , , , , . , , , . , . , ' , , , , , , 54 


3.2 	 Algoritmo de Clumer para o Modelo de Ashkin-Teller com Interação de 


Qua.tro Spins Ferromagnética. . .. , .. "." .... "" 60 


.. 	 1 




••t' ; ,f 

2 	 ÍNDICE , 
: 

3.3 	 Mapeamento do Modelo de A.hkin-TeU." com Interação de Quatro Spins i ' 

67 	 , I

Ferromagnética. em um Modelo de Percolação. . , ............. . 

3.4 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo de Ashkin-Teller com Interação de 


Quatro Spins Antiferromagnética. ..... , . , , ............. . 73 


3.5 	 Ma.peamento do Modelo de Ashkin-Teller com Interação de Quatro Spins 


Antiferromagnética em um modelo de percolação. 81 


3,6 Resultados Numéricos .............. . 83 


4 Mapeamento do Modelo de Blume-Capel em um Modelo de Percolaçâo 97 


4.1 	 O Modelo de B1uOle-Capel .............. . 98 


4.2 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo de Blume-Capel · 102 


4.3 	 Ma.peamento em um Modelo de PercoJaçâo , · 106 


4.4 	 Uma. Abordagem Alterna.tiva .... · 131 


5 Generalizações para o Modelo BEG 	 133 


5.1 	 O Modelo de Blume-Emery-Grifflths · 133 


5.2 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo BEG · 136 


5.3 	 Resultados Numéricos · 141 


Conclusões 	 145 ,, 
" 



CI 

.. I ; f 

; 
l'.' , 

Introdução 	 , 
li' 
I', 

o estudo das relações existentes entre modelos termodinâmicos e modelos de perco

lação teve início em 1969, quando Fartuin e Kastelyn introduzíram o chamado Modelo 
, 
< 	

de Clusters Aleatórios [FK72], unificando a. descrição de diferentes modelos em termos 

de um modelo de percolação, e mostrando que é possível traduzir diversos conceitos 

termodinâmicos em termos de propriedades de percolaçã.o. 
,! 
,Ao longo dos anos t esta conexão revelou-se extremamente útil, tendo sido utilizada. 

como ferrra.menta de estudo de diversos fenômenos físicos que ocorrem nos modelos 

de Ising e Potts, como por exemplo descontinuidades da. magnetização espontânea na 

temperatura crítica de modelos unidimensionais com potenciais de interação de longo 

alcance [ACeN8Sj. li'oi também através desta conexão que a. desigualdade FKG (Fortuin

Kastelyn-Ginibre [FKG71}) foi introduzida, sendo esta desigualdade de extrema impor

tância na análise matemática de fenômenos críticos) como por exemplo na. determinação 

de cotas superiores para o valor de expoentes críticos. 

Mais recentemente, a conexào com um modelo de percolação passou a ser utilizada. 

também em simulações numéricas de modelos de spins [SW87L servindo como base para o 

desenvolvímento de algoritmos de duster) que representa.m uma nova forma de se efetuar 

a simulação, que pode resultar vantajosa em relação às técnicas usuais, já que este tipo 

de algoritmo pode descorreladonar as configurações geradas de fofllUt mais eficiente, e 

também eliminar efeitos de hist.erese em transiçôe!:i de 1 ª ordem, 

o objetivo deste trabalho é o de mostrar que um algoritmo de duster desenvolvido 

.. 	 3 
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4 Introdução 

anteriormente por nós para o Modelo de Blume-Capel [Be96] conesponde a um mapea 1I 
mento deste modelo em um modelo de percolação. De certa forma, estaremos seguindo um 

processo inverso ao que ocorreu com o Modelo de Potts1 onde a existência. do mapea.mento l, , ; 

em um modelo de percolação permitiu que um algoritmo de cluster para efetuar simulações 

numéricas fosse desenvolvido. Aqui a situação é inversa: dispomos de um algoritmo i: 

de clnster, obtido atra.vés de uma. prova. de balanço detalhado) e queremos achar {) 

mal?eamento em um modelo de percolação que corresponda a este algoritmo. 

Este mapea.mento parece bastante promissor, porque teremos então a. possibilidade 

de esteIider todas as técnicas mencionadas anteriormente para um modelo muito mais 

complexo, que possui toda uma linha crítica, além de transições de 1 ª ordem e um ponto 

tricrítico. O algoritmo de cluster desenvolvido por nós é constituído também por dois 

tipos diferentes de duste!, o que enriquece a caracterização do modelo em termos de 

propriedades dos clusters formados. 

Na busca. de um mapeamento que nos conduzisse ao algoritmo de cluster proposto, 

fomos levados a reescrever a Hamiltoniana. do modelo em termos de duas novas variáveis 

tipo Ising. A Hamiltoniaua resultante é semelhante a do Modelo de Ashkin~Tellerl o que 

nos motivou a estudar inicialmente um mapeamento para este modelo, na esperança de 

que esta análise nos au.xiliasse no mapeamento do Modelo de Blume-Ca.pel. 

Mostramos então que é possívd descrever o Modelo de Ashkin-Teller em termos de 

modelos de percolação, mais especificamente em termos de três modelos de percobção 

distintos, cada um deles apropriado ao estudo de uma certa região do diagra.ma. de fases do 

modelo. Utilizando então os algoritmos de cluster a que estes mapeameutos nos conduzem, 

efetuamos um estudo numérico do diagrama de fases, a fim de determinar a existência ou 

não da. fase de Baxter Assimétrica [DBGK80L questão ainda controversa na literatura. 

05 métodos desenvolvidos para. o mapeamento do Modelo de Ashkin-Teller foram 

realmente úteis para o mapeamento do Modelo de Blume-Capel) que foi assim desenvolvido 
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, i 
: I em termos de variá.veis de Ising. O algoritmo resultante do mapeamento corresponde I 

ao algoritmo desenvolvido através de: uma prova de balanço detalhado, mostrando que 

as ca.racterísticas dos clusiers íormados por este algoritmo estão diretamente ligadas a. 

propriedades do modelo termodinâmico, 

Finalmentel demonstramos que é possível generalizar o algoritmo proposto anterior

mente para. o Modelo de Blume~Capel de forma. que ele possa. ser aplicado também a. urna. 
I, 

grande região de variação dos parâmetros do Modelo de Blume~Emery-Griffiths) o que I, 

abre a. perspectiva de que também neste modelo propriedades termodinâmicas possam ser 

explicadas em termos de propriedades de percolação, ~ 

(, 
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Capítulo 1 

Método de Monte Carlo - Aspectos 
<1 Gerais 

, 	' 

Discutimos neste capítulo aspectos relacionados à utilização do Método de Monte f 

Carlo em Mecânica. hstatística. 

Através do Algoritmo de Metropolis) que constitui a maneira mais direta de imple

mentarmos uma simulação de Monte Carlo, apresentaremos as dificuldades encontradas 

usualmente em simulações de transições de fases) como o problema. da desaceleração 

.t crítica em transições de 2ª ordem e a presença de estados metaestáveis e curvas de 

histerese em transições de 1ª ordem. Muitas vezes, a. decisão sobre qual a. ordem de uma 

transição não é uma tarefa. fácil , principalmente em regiões onde existem transições dos 

dois tipos próximas1 como em pontos tricríticos. Nestas regiões a solução dos problemas 

m.encionados é fundamental para o estudo das propriedades críticas do modelo, 

Mostramos também como extrapolar resultados obtidos na simulação de uma rede 

finita a fim de ohtermos propriedades críticas de uma rede infinita., como por exemplo os 

expoentes críticos, 

<\ 	 7 
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8 Método de Monte: Carla ~ Aspectos Gerais 

1.1 Descrição Geral do Método ! 

i-· 
Em Mecâ.nica Esta.tf$tica.~ a. utilização do Método de Monte Carla está. em geral 

relacionada. ao cálculo de valores médios de quantidades físicas de interesse. A partir 

de um modelo Hamiltomano para o sistema físico estudado, utilizamos geradores de 

númerOS randômÍcos para simular a contribuição estatística. de diferentes estados do 

modelo [Bin79][BS84]]BH92]. 

A razão para. utilizarmos este método é a. de que em geral não é possível encontrar-se 

uma solução analítica para o modelo estudado, e por outro lado o cálculo numérico exato 

é inviável, devido ao grande número de estados possíveis. Se tentarmos escolher um certo 

número de configurações de forma. arbitrária) não conseguiremos nma boa amostragem do 

espaço de configurações dó sistema, uma vez que a maioria das configurações escolhidas 

terão peso estatístico pequeno. 

O método de Monte Carlo resolve estes problemas a.través de uma amostragem por 

importância: selecionamos um certo número de configurações de modo que elas já. satisM 

façam a distribuição de proba.bilidades correta. Para alcançarmos este objetivo) partimos 

de uma configuração inicial qualquer do sistema e gera.mos novas configurações está

casticamente através de uma cadeia de Markov, As configurações geradas obedecerão 

a distribuição de equilíbrIO correta se () procedimento utilizado obedecer à condição de 

balanço detalhado (para uma demonstração deste resultado) ver [Do0531): 

m ,e-{ni(u) _ lXT, e-/ffl(<1') (1.1)1'1' <1-t1T - 1'1' U -+u 

onde W representa a proba.bilidade de transição entre duas configurações, e exp ( - f31í( cr» 

é proporcional à. probabilidade de termos a configuração (f: de acordo com a distribuiçiio 

de Boltzmann. 

É necessário também que possa.mos acessar todas as configurações do sistema, ou seja" 

o algoritmo deve ser ergódico. 
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1.1 Descrição Geral do Método 

Após um certo tempo transiente. a.tingiremos configurações características da distri

buição de equilíbrio, e para ealcularmos então médias esta.tísticas utilizamos a propriedade 

de e:rgodicidade da. cadeia de Markov I substituindo a média. sóbre configurações por uma. 

média sobre o tempo (por uma unidade de tempo entendemos a distância entre duas 

configurações vizinhas da cadeia). 

A forma. mais direta de efetuarmos uma. simulação de Monte Carlo é a.tra.vés do 

algoritmo de Metropolis, que parte da seguinte escolha. para. a probabilidade de transição: 

I Se?t(I7') < ?t(u)
(, 	 (1.2)W._a, = { e-Pí1i.')-1iI·JI Se?t(,,') > ?t(u) 

A prova de que esta escolha para. as probabilidades de transição satisfaz a condição de 

balanço detalhado é direta. 

Como exemplo prático} vamos mostrar como o algoritmo de Metropolis é a.plicado ao 

Modelo de Ising. A Hamiltoniana do modelo é definida por 

1í = -J 2: (JiUj ,Ui = ±1, (1.3) 
<.li> 

A partir de uma configuração de spins arbitrária! efetuamos as seguintes eta.pas: 

1. Sorteamos um spin da rede . 

.t 
2. 	 Calculamos qual se:rá a. diferença. de energia I':::.:H = 1i(oI) -1i(u), se o sinal do spin 

for invertido_ 

3. Se f:..1-í < 0, aceitamos a nova configuração com probabilidade p :;;;; L 

4. Caso a energia do sistema aumente~ calculamos a probabilidade de transição e-fi (.61i). 

5. Sorteamos um número randômico r entre {} e 1. 

6. Se T for menor do que W: aceitamos o novo sinal do spin, caso contrário a configu

ração de spíns nào é alterada. 

.. 
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10 Método de Monte Carlo - Aspectos Gerais 

Geramos assim uma nova configuração do modelo. Coma ela possui no máximo apenas 

um spin diferente da configuração anterior? repetimos as eta.pas acima um número de 

vezes igual ao número de spins da rede, para que as configurações utilizadas no cálculo 

de médias não sejam muito correlacionadas. A tentativa de modiúcarmos um número de 

spms igual ao número total de spins da rede corresponde à. uma unidade de tempo) ou a 

um passo de Monte Carlo. Calculamos então as quantidades físic<13 desejadas, e repetimos 

este procedimento por um certo número predeterminado de vezes, a fim de calcularmos 

médias esta.tísticas. 

1.2 Simulação de Transições de 2ª Ordem 

Uma gra.nde vantagem do Método de Monte Carla é a de que não efetuamos nenhuma. 

aproximação no modelo estudado. O unico erro envolvido é o erro estatistico no cálculo 

de médias, que será dado por (J / .jN, 

Mas para que o erro seja realmente dado pela expressão acima, é necessário que os 

dados utilizados no cálculo da média sejam estatisticamente independentes, o que nem 

sempre é o caso. Citamos na seção anterior o caso trivial onde apenas um spin da rede é 

modificado de cada vez, o que obviamente conduz a configurações muito correlacionadas. 

Uma. outra. fonte mais sutil de correlação entre os dados obtidos ocorre em transições de 

segunda. ordem,. onde a. divergência do comprimento de correlação çocasiona um fenômeno 

conhecido como desaceleração crítica. Grandes blocos de spins na rede passam a agir de 

forma correlacionada~ prejudicando a obtenção de dados estatisticamente independentes. 

Para medirmos este efeito, é conveniente estudarmos o comportamento da função de 

correlação temporal Clt), definida por 

Clt) = < A(t)A(O) > - < A(I) >< A(O) > (IA)
< .4' > - < A >' 

onde o operador A representa alguma grandeza física de interesseI como magnetização ou 

energia. Na. figura (LI) mostramos o comportamento da função de correlação no modelo 



1.2 Simulação de Transições de 2ª Ordem 11 

de Ising, qua.ndo estamos na. temperatura. crítica da. rede infinita, e a. simulação é efetuada. 

através do algoritmo de Metropolis. 

'"I 
L=í6 

,. !\"'""", L_

',i "-,I~ 0.6 ': "", 

- -..........., 

~ r" 

" :: ""~~,, 00.4Q, , , 
,, -.....;"-' 
, 
, 

1,1,0 I '~, " ...._um_,_ , 
() 400 MO 1200 

temp<> 

Figura 1.1: Correlação temporal no Modelo de lsing, pa.ra dois tamanhos de rede 
diferE:ntcs. 

Vemos que em uma rede de tamanho L = 64 SM necessários mais de 1000 passos de 

Monte Carlo antes que as configurações obtidas tornem-se estatísticamente independentes. 

Outro fato a ser notado é que o tempo de correlação aumenta com o tamanho da. rede. 

" Esta. dependência. pode ser descrita a.través da seguinte lei de escala. {HH77]: 

r "",L" (1.5) 

onde T é o tempo de correlaçã.o) e z ê o chamado expoente crítico dinâmico. E este 

expoente que mede a real eficiência. de um algoritmo) porque um expoente z elevado 

dificultará a obtenção de dados estatisticamente independentes em redes de maior tamanho l 

tornando necessário um grande número de passos de Monte Carla. 

No algoritmo de Metropolis, mudanças na rede propagam-se por difusão, atra.vés de 

um passeío aleatório. Para modificarmos uma configuração crítica de tamanho esão 

I: 
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12 Mêtodo de Monte Carla - Aspectos Gerais 
I, 
I 
, I 

i 

necessários e passos, e como e"'" L o algoritmo a.presenta um expoente crítico z próximo !I 
! 

de 2. " I1 
. i Algoritmos de cluster representam um grande avanço no tra.tamento deste problema) ! ! 

porque ao efetuarmos muda.nças nâo-locais na rede tornamos possível a obtenção de 

expoentes críticos dinâmicos menores. 
!L 

;>Para. efeitos de comparação, fornecemos na. tabela. abaixo valores assumidos pelo 

expoente crítico dinâmico dos algoritmos de Metropolis, Wolff e Swendsen~Wa.ng, quando 

aplicados ao modelo de Ising, de acordo com dados compila.dos por Barkema. e Newan 

[BN97]. ' 

Idimensão I Metropolis I Wolff [ Swendsen-Wang I 
I 2 2.167{I) 0.25(1) 0.25(1) 

3 2,02(2) O.33(1) 0.54(2) 
I 4 - 0.25(1 ) 0,86[2) 

Na prática, ó expoente z é medido a partir da função de correlação C{t}. O compor

tamento desta função na temperatura crítica. pode ser escrito como [MKB73]: 

= 
C(t} = L C,e-II '; (L6) 

1'=1 

onde Gi são constantes. Todos os tempos de correlação a.presentam a mesma dependência 

com o tama.nho da. rede (Ti ~ L")~ e medimos z através do maior tempo de descorrelação j 

onde os erros envolvidos no ajuste são menores. 

Outro aspecto importante a ser levado em consideração em transições de 2ª ordem é o 

de como extrapolar resultados obtidos em redes finitas a fim de se obter o comportamento 

de redes infinitas. 

Nas proximidades de um ponto crítico, todos os comprimentos que caracterizam o 

sistema podem ser expressos em termos de um único comprimento} o comprimento de 

correlação';. Como este comprimento diverge no ponto crítico, conduimos que o sistema 

http:Swendsen~Wa.ng
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não possui um comprimento característico, de onde resulta a. sua. invariância por trans

fonnações de escala [Hua87]. 

E:rn um rede finita, isto não pode acontecer, porque o comprimento de correlação pode 

ser no máximo proporcional à dimensão linea.r L do sistema; e portanto é em função deste 

comprimento que as quantidades físicas devem ser medidas. Esta é a. híp6tese de ta.manbo 

finito [Bar79], que pode ser escrita. como 

e(T) - L 	 (1.7) 

,, 	 onde e(T) é o comprimento de correlação) que é função da. temperatura 1'. Como o 

comprimento de correlação de uma. rede infinita diverge come 

(T) - (T -	 T<~)-· (1.8) 

concluimos que a temperatura critica. de uma rede infinita irá se a.proximar da temperatura 

crítica da rede infinita de acordo com a seguinte lei de escala: 

T L = T OO + aL-1/ v , , (19) 

Outras leis de escala podem ser obtidas com o mesmo raciocínio, Por exemplo, sabemos 

, que a. susceptibilidade magnética diverge através da lei de escala
" 

x-IW7 	 (LlO) 

onde t ~ (T -7~)/T", Substituindo as expressões (L7) e (1.8), encontramos 

x IV L'1!v. 	 (1.11) 

Atra.vés de leis de escala como estas, conseguimos extrair o comportamento de quan

tjdades físicas de sistemas infinitos) através da extrapola.ção dos dados obtidos em redes 

de tamanhos finítos. 

, 
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1.3 Simulação de Transições de lª Ordem 

A principal dificuldade na. simulação de transições de 1ª ordem refere-se à existência de 

estados meta.estáveis j que dificultam a obtenção de configurações de equillbrio do sistema. 

Efeitos de metaesta.bilidade ocorrem porque em temperaturas próximas à temperatura 

de transição a energia. livre do sistema possui dois ou mais mínimos (figura (1.2)), que 

representam diferentes fases do sistema. Separando estas regiões de mínimo existem 

barreiras de energia pronunciadas, e configurações com valores pa.ra a energia livre cor

respondentes aos da ba.rreira são bastante improváveis. 

F IX, L) 

"" x'" '" 


Figura 1,2: Forma típica para a energia. livre de um sistema em uma transição de 1 ª 
ordem entre duas fases distintas_ 

Se utilizamos algoritmos locais para efetuar a. simulação, para transitarmos entre os 

diferentes mínimos é necessário passa.rmos antes por estas configurações improváveis, o 

que torna o tempo de relaxação para o estado de equillbrio proibitivamente grande. Só 

conseguimos efetivamente transitar entre as diferentes fases quando já nos encontramos 

bastantes distantes da transição (em relação à algum parâmetro de referência), e uma das 

fases já. se tornou bastante desÍavorável energeticamente. A consequênda destes fatores 

é a observação de curvas de histerese1 o que toma a localízação de pontos de transição 
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,
bastante imprecisa. 

Diversas propostas foram a.presenta.das com o objetivo de solucionar estas dificuldades. 

Berg e Neuhaus [BN91][BN92] desenvolveram um algoritmo multícanônico que simula 

uma. dístribuição multica.nônica que não possuí máximos tão pronunciados, o que torna 

as transições entre as diferentes fases mais frequentes. A distribuição canônica. original é 

obtida ap6s um processo de reconstrução das probabilidades originais. 
I 
I'Marinari e Parisi propuseram um método ba.tizado por eles de Usimulated temperingU 

[MP92]~ onde a temperatura é elevada ao status de uma. variável dinâmica. que assume 

,: valores ao longo de um conjunto pré-determinado, sendo que o sistema é sempre mantido 

em equilíbrio. A idéia é que em temperaturas mais altas é sempre mais fácil transitar-se 

entre as diferentes fases. 

Outro trabalho a ser mencionado é o de Batrouni e Svetitsky [BS871, que utilizam 

técnicas de aceleração de Fouríer para aumenta.r a. velocidade de transição entre as dife

rentes fases. 

A nossa. a.bordagem neste trabalho será a. de eliminarmos 06 estados metaestáveis 

através da utilização de algoritmos de c1uster) o que nos possibilitará transitar entre as 

diferentes fases de forma direta, sem a neçessidade de passarmos antes por configurações 

',." j pouço prová.veis. A principal vantagem deste método em relação aos citados anteriormente 

é a de que ele não necessita de nenhum parâmetro adicional, a Hamiltoniana original é 

simulada de forma direta. 

A utilização de algoritmos de duster na simulação de transições de 1 ª ordem limitou

se até aqui ao estudo de modelos com simetria tipo Patls [RT90][Wan89][RW90I, onde é 

possível a utilizaçã.o direta dos- algoritmos de Swendsen-Wang e vVolif. Por outro lado, 

simetrias apresentadas par estes modelos tornam alguns resultados elementares, como por 

exemplo a localização da tinha de 1ª ordem do Modelo de Ising. Transições de 1ª ordem 

assimétricas) como a que ocorre no modelo de Blume-Capel, representa.m um grau maior 

• 
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de düiculdade. 

Mesmo após termos sido bem sucedidos na obtenção de estados de equiUbrio do 

sistema, devemos considerar ainda. como efetuar uma a.nálise de tamanho finito. Em 

transições de 1ª' ordem o comprimento de correlação enão diverge, e é de se esperar que 

o tamanho da rede só apa.reça através de seu volume, sendo este o comportamento de 

escala esperado de qualquer qua.ntidade flSica analisada., 

Em transições de 1ª ordem simétricas, este argumento foi comprovado por uma análise 

fenomenológica desenvolvida por Binder e Landau [BL84][CLB86], através do estudo de 

distribuições de probabilidades. Como em uma tra.nsição de 1 li!- ordem duas ou mais fases 

coexistem) a distribuição de probabilidades para. as -configurações do sistema apresenta 

diversos picos, que correspondem às diferentes fases. A abordagem considerada pelos 

autores é a de que estes picos podem ser bem aproximados por gaussianas j e a. distribuição 

de probabilidades total é dada simplesmente por uma sobreposição de gaussianas. Uma 

vez que dispomos da distribuição de probabilida.des, todas as quantidades físicas de 

interesse podem ser obtidas através dos momentos da distribuição. 

Tomando o Modelo de Ising como exemplo, em um ponto do diagrama de fases 

onde coexistem duas fases (T < Te) H = O) a distribuição de probabilida.des para a. 

magnetização pode ser escrita como 

_ Lu!2 [(-S-ML)2LJi (-S+lY!tJ2Ld)] (1.12)PL(s) - 2(2lTk"TX,)'!2 exp 2kBTx, / + exp \ 2kllTX. 

onde Mt. é o illódulo da magnetízação em cada um dos mínimos da energia livre (que 

estão centrados em ±ML ), 

Na presença de um campo magnético H, estes mínimos serão deslocados para ±lW + 

xH, e os pesos relativos de cada um dos picos da distribuição de probabilidades não serão 

mais iguais, sendo necessário o acréscimo de um fator de Boltzmann, eXP{±~.:fL~). A 
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distribuição de probabilidades passa a ser dada. então por 

LdI2(27rkBTXL )-1/2 
PL(S) = cosh(HMLLdjkBT) x 

(
HMLLd) (-(s-ML-XLH)2Ld) (-HMLLd) (-(S+ML-XLH)2Ld)] 

[exp kBT exp 2kBTXL + exp kBT exp 2kBTXL 

É fácil obter agora os momentos da distribuição em que estamos interessados. A 

magnetização será. dada por 

1+1 (HMLLd)(s)L = sPL(s)ds = XLH + MLtanh (1.13) 
-1 kBT 

,. 
e a susceptibilidade magnética por 


2( L' )

8(S)L) ML k;;T (1.14)X(H,T,L) = ( aH T =XL+ cosh2(Ht!/TLd) 

Vemos através desta expressão que a susceptibilidade terá um máximo de altura Ld e 

largura L-d , comportando-se como urna função delta no limite L ---+ 00. 

Concluimos então que a representação da distribuição de probabilidades em termos de 

duas distribuições gaussianas conduz a um comportamento de tamanho finito que depende 

apenas do volume da rede, Ld . 

No entanto, esta abordagem apresenta alguns problemas. O primeiro deles diz respeito 

<;. à aproximação em termos de gaussianas centradas nos máximos da distribuição de proba

bilidades. Embora nas regiões de pico esta seja uma boa aproximação, esta representação 

não é correta na região de mínimos de probabilidades, onde configurações com contornos 

de energia desfavoráveis são relevantes no cálculo do peso estatístico de cada configuração. 

Uma inconsistência mais séria aparece quando analisamos transições de 1ª ordem 

assimétricas. Em transições simétricas como a do Modelo de Ising, a simetria por inversões 

5 <-lo -5 implica que a transição ocorrerá sempre para H = O, independente do tamanho 

da rede. Em transições assimétricas não há porque esperar que a susceptibilidade seja 

igual dos dois lados da transição, podendo ocorrer que x+ =F x-o Com isto, ocorrerá um 

'" 
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deslocamento do campo h que controla a transição, em relação ao valor esperado em um 

sistema infinito. 

o problema é que -a forma. de escala deste deslocamento depende da maneira como 

escolhemos a constante de normalização para a distribuição de probabilidades {BRK94]. 

A escolha utilizada a.té aqui corresponde à uma. formulação onde a. área. a.baixo de cada. 

pico da. distribuição é igual. Esta. escolha. conduz a um comportamento de escala para 

o deslocamento do campo h proporcional a L -'2d. Por outro lado? se considerarmos a 

constante de normalização escolhida. de forma. tal que a altura dos diferentes picos (ao 

invés da. área) sejam iguais, encontraremos um comportamento de escala proporcional a 

L-ti. Desta forma, não conseguimos concluir qual o comportamento de tamanho finito a 

ser esperado em transições de 1 ª' ordem, e a abordagem via gaussianas torna-se inadequada 

para. a. anâ.lise de transições assimétricas. 

Esta ambiguidade foi resolvida por Borgs e Kotechj [BKRO] IBK92], que propuseram 

uma nova. teoria para a análise de efeitos de tamanho finito em transições de 1ª ordem, A 

teoria consiste em representar a função de partição de diferentes modelos geometricamente, 

em termos de regiões de mínima energia separadas por contornos energéticos desfavoráveis, 

Desta forma, é possível mostrar que a função de partição de um modelo que descreve a 

coexistência de N fases} para h = hr (h é um campo que controla a transição, e ht é o seu 

valor na transiçâo), pode ser aproximada. por 

N 

Z(h, L) '" L exp {- !,(h)flL'} (1.15) 
li""} 

onde ft}(h) é uma. energia livre metaestável para a fa..c;e q. Ao efetuarmos esta. aproximação 

em baixas temperaturas, estaremos cometendo erro proporcional ti, e-L/Lo, onde Lo é uma 

constante, Dispondo desta aproximação, podemos calcular todas as quantidades físicas 

que estamos interessados, A con.clusão obtida pelos autores é a de que o deslocamento do 

campo h obedece a uma lei de escala proporcional a. L -2d, se a transição for entre duas 

fases, e a L -d, se a transiçâo envolver um número maior de fases, como a do modelo de 

I 
I . 

I


, I 
, I: 
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Blume-C.pel. 

Uma outra questão relevante na. análise de transições de 1ª ordem refere-se à. própria I 

I 
,

classificação 	da. ordem da. transição, como definir se a transição é de Iª' ou 2ª' ordem. 

Em princípio, ambas as transições possuem naturezas bastantes distintas: enquanto uma. 

transição de 	2ª ordem cara.cteriza~8e pela. divergência. do comprimento de correlação ç ! I 
em transições de 1 ª' ordem a presença. de estados metaestáveis gera. a. existência de efeitos 

de histerese. Pela análise de qual dos dois efeitos ocorre a. determinação da. ordem de 
! 

uma transição devería. ser tarefa. direta, Mas isto nem sempre é verdade~ porque existem 

, ' 	 ocasiões onde os dois efeitos podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, no modelo de 

Patts de dnco estados em duas dimensões ocorre o que é chamado de transição fracamente 

de lª ordem, onde, mesmo a transição sendo de Iª' ordem ocorrem efeitos típicos de uma 
, 

transição de 2ª ordem, como o aumento do comprimento de correlação ç. Isto torna a. , i 

análise ainda. mais complicada, porque além da. metaestabilídade temos de simular redes 

grandes o suficiente para terem dimensão linear ma.ior que o comprimento de correlação. 

Outra. forma. de caracterizarmos a ordem da transição é através do estudo da estrutura 

gaussíana da. distribuição de probabilídades IBin81]. Com este objetivo, definimos o 

cumulante de quarta ordem UL da seguinte forma.: 

~, 

UL ~ ~ (1 _(E4h ) (1.16)
3 (EZ)~ 

Se estivermos estudando uma transição de 2ª' ordenlr a distribuição de probabilidades 

apresentará a.penas um mínimo) e no limite L -+ 00 teremos que < E 4 >=< E 2 >2, e 

portanto UL - O. Já em uma transição de 1ª ordem ilutuações entre as diferentes f~s 

farão com que o cumuJante não se anule, passando a assumir um certo valor mínimo. 

Existem também outras técnicas para. estudar-se transições de 19- ordem1 baseadas na 

construção de histogra.mas [FS89] pa.ra. a. obtenção da distrihuiçào de probabilidades
j 

e 

que determinam a ordem da transição a partir de propriedades desta. distribuição, 

" 
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Considerando uma transição de 1 ª ordem controlada. pela. temperatura, onde q fases 

ordenadas coexistem com uma fase desordenada, tal como pode ocorrer no modelo de 

Polls de q estados, Borgs e Janke [BJ92] propuseram a utilização da ""pressão (1.15) 

para determinarmos a. temperatura de transição~ partindo da observação de que nesta 

temperatura as energias livres fg(h) das diversas fases tornam-se iguais, e o ponto de 

transição passa a ser o ponto onde a. razão entre o peso estatístico total das diversas fases 

ordenadas e o peso estatístico da. fase desordenada. torna-se igual ao número total de fases 

ordenadas: 

R(V, f3) =2:"$'" Pp(E) - (L17)2:E~"" Pp(E) - q 

onde Eo é ao energia do mínimo entre os dois picos. quando estes possuem alturas iguais. A 

técnica consiste então em regularmos primeiramente a altura. dos dois picos) até que elas 

torne:m.-S€ iguais} determinando desta. fOl1lla Eu. Em seguida. ajustamos a temperatura) 

até que encontremos R(V, {1) = ql e esta será a temperatura. de transição. 

Uma outra técnica foi proposta ainda por Lee e Kosterlitz [LK90], baseada no com~ 

portamento da altura da barreira. entre os dois mínimos de energia livre em função do 

tamanho da rede. A partír de um histograma. para. a energia) podemos calcular o número 

de vezes que um observável X é obtido através da. expressão 

esp [-A(X, L, MJ] = M Z-'(,6) L n(E X)exp( -,6E,) (1.18) 
E, " 

onde M é o número de passos de Monte Carlo, e n(E!)X) é o número de estados com 

energia E l - Em uma transição controlada pelo campo magnético X é escolhido como 

sendo a magnetização, e em uma transição controlada pela. temperatura X ê ti. energia. 

Para valores -fixos de ,Sj Ll e M a quantidade A(X, L, M) terá. a mesma forma de 

F(X, L), "energia livre do sistema, e podemos escreve, Ll.A = A(X) - A(X') = F(X)

F(X1
) == t1.F, e uma medida de .ó.A corresponde a uma medida de !lI:? 
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,
, I 
, I No ponto de tra.nsição~ F(X) L) possui dois mínimos pronunciados que corresPQndem 

às duas fases que coexistem em Xl e Xa, separadas por um má.ximo em X M , que 

corresponde a configurações como barreiras de domínios entre as duas fases (ver figura 
, 

I! 
(1.2)). Se definirmos agora. um campo de escalag que move o sistema ao longo da fronteira 

de fases, de tal forma que o ponto crítico corresponda a 9 = 0, a. linha. de 1 ª ordem a 

9 < O e a fase desordenada a. g > O) podemos expandir F(X,L) na forma 

i· 
I 

I 
F(X, L) = L"fo(X, g) + L'-l j,(X,g) (1.19) 

onde a. densidade de energia livre lo ê mfnima e constante para Xl ::; X ~ X 2 ; e o termo 
<. 

de superfície f1 possui um máximo em X M , Concluimos então que F possui mínimos em 

X,(L) = X, - O(L-') e X,(L} = X, + 0(L-1). Já o máximo possuirá altura 

t>F(L) = F(X=,L) - F(X L) = B(g)L'-l + 0(L"-2) (1.20)
" 

Esta expressão é válida em transições de 1ªordem, onde a energia livre apresenta uma. 

estrutura de m.ínimos. 

A idéia. a.gora é classificarmos a. ordem da transição a.través do comportamento de liF. 'i 

Se estivermos em uma transição de 1ª ordem, AF aumentará com o tamanho da rede, já 

que os mínimos tornam-Sé mais pIonunciados, sendo esperado um comportamento com 

<l L d- 1 para tamanhos de rede suficientemente grandes. Já. um liF constante corresponde a 

uma transição de 2ª ordem. Lee e Kosterlitz mostraram que o método pode ser utilizado 

com sucesso nos modelos de Potts e lsing. 

A grande qualidade deste método é o fato dele poder ser utilizado mesmo qUaJ;ldo 

L < ç. Se nos encontramos nas proximidades de um ponto multicrítico, o comprimento 

de correlação ~ a.umentará., mesmo se a transição for de Iª' ordem, inviabializando muitas 

das técnicas descritas anteriormente. 

Talvez a. forma. nlais direta de analisarmos a ordem de uma transição de fases seja 

atra.vés do comportamento de escala. de quantidades físicas como magnetização, sus· 

.. 
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, 
ceptibilidade etc. Enquanto que em transições de 2ª ordem estas apresentarão um ? i 
comportamento que dependerá dos expoentes críticos, em uma. transição de 1 ª ordem 

esta. dependência. ocorrerá com potências do volume da rede, de acordo com a. teoria. 

de Borgs e Kotecky, Mas a. situação não é tão clara, porque a teoria .é válida. apenas 

para baixas temperaturas (no Modelo de Ising) até T ::::.: Tc /2}, resta ainda entender o 

comportamento de escala nas proximida.des de um ponto multicrítico, Este estudo não 

foi ~té aqui realizado com sucesso} porque para este :fim é necessária a simulação de 

redes grandes o suficiente para. que L ;p Ç, e a obtenção de estados de equilíbrio para 

redes desta ma.gnitude é virtualmente impossível, se utilizamos algoritmos convencionais. 

É necessário que transições entre as diferentes fases possam ser obtidas com facilidade, 

conforme acontece quando utilizamos algoritmos de duster. 

1.4 Simulação de Pontos Multicríticos 

Efetuar uma simulação nas proximidades de um ponto multicrítico significa enfrenta.r 

todos os problemas mencionados até aqui para. transições de Iª' e 2ª ordem) ao mesmo 

tempo, além de novos problemas introduzidos pela mistura. de efeitos típicos de cada uma 

das transições. 

Explicamos na última seção corno utilizar propriedades da distribuição de proba.bi

Hdades (ou da energia. livre do sistema) de forma análoga.) de modo a definir o ponto 

de transiçã.o COmo o ponto onde os máximos possuem a. mesma. altura. No entanto, 

nas p.roximidades de um ponto multicrítico este tipo de análise deve ser efetuado com o 

máximo cuidado, sendo necessária. fi utilização de redes bastante grandes para conseguirmos 

tirar conclusões à respeito do comportamento termodinâmico do sistema, 

Isto acontece devido à uma certa mistura entre efeitos típicos de cada espécie de 

transíção l quando estas se encont.ram muito próximas. Por exemplo, nas proximidades de 

um ponto tricrítico uma estrutura com dois picos de energia já. ocorre mesmo enquanto 

http:proba.bi
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a. transição ainda. ê de 2ª ordem [BS84]1 é necessário uma análise de tamanho ftnito com 

redes bastante grandes para verificarmos que os picos tendem a, se colapsar. De forma 

semelhante, a ausência de efeitos de hísterese nã.o implica necessariamente que a transição 

seja. de 2ª ordem. Podemos estar lidando simplesmente com uma transição fracamente 

de 1ª ordem, onde ocorre também um aumento do comprimento de correlação ç. Todos 

estes fatores tornam bastante delicada a análise do sistema, tornando ne<:essário simular-se 

redes com dimensão linear maior que o çomprimento de correlação, 

Vemos assim que a simulação nas proximida.des de um ponto multicrítico envolve 

..., 	 necessariamente a utiliz.ação de redes maiores. Isto representa. uma grande limitação para 

algoritmos usuais, devido a dificuldade experimentada por eles na obtenção de estados de 

equilíbrio do sistema. 

Va.mos descrever nesta seção duas técnicas desenvolvidas para a. simulação de pontos 

tricríticos, em particular para o Modelo de Blume-CapeL 

D. P. Landau e R. Swendsen [LSSl][LS86] efetnaram um estudo das propriedades 

tricríticas deste modelo utilizando o formalismo do grupo de renormalização de Monte 

Carla [Ma76][Swe79]. A localização dó ponto tricrítíco foí obtida através da simulação 

simultânea de duas redes de tamanhos diferentes) mas com a, razão entre as suas dimensões 

~j 	 lineares igual ao fator de escala da transformação do grupo de renormalização. Assim, 

após termos procedido a uma. etapa de renormalização da rede maior ficamos com duas 

redes de igual tamanho) que devem apresentar os mesmos valores para as funções de 

correlação, se a Hamiltoniana original estiver em um ponto fixo da transformação. A 

localização do ponto tricrítico ê estabelecida como sendo o ponto onde a diferença entre 

o vaior das funções de correlação a.nula-se. 

Outra técnica, baseada. em uma forma de escala para.. a distribuição de probabilidades 

quando expressa em termos de campos de escala convenientes foi proposta por Bruce e 

Wilding [BW92][WN96]. O procedimento pode ser descrito da seguinte forma, tomando 

oi 
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como exemplo o Modelo de Blume~Ca.pel: 1 ' 

A partir da função de partição do modelo$ • I 

l 

Z = í::;exp [K'" - jt f,s; + Hf,Si] Si = ±l}O} (1.21) 
{Si} i=1 i=1 

onde K, p.. e H sâo definidos em unidades de tempera.tur~ e tf; ::;:::;: 'E<ij> SiSj) definimos 

os seguintes observáveis: 

A densidade p, 

p = L-d'L,Sr (1.22) 

a. densidade de energi~ 


'U. = L""K-1q, (1.23) 


e a. magnetização, 


m=L-d'L,Si (1.24) 

i 

o comportamento do sistema nas proximidades do ponto tricrítico é contro1ado por 

três campos de escala [Rie721ILS84], U, >. e h. Em geral, cada um destes campos é formado 

por combinações lineares dos campos termodinfunicos T j p. e H. Como no Modelo de 

Blume-Capel a. energia é invariante por uma inversão no sinal dos spms, sabemos que o 

ponto tricrítico estará localizado no plano H = O, e o campo de escala h coincide com 

o campo magnético H. Os outros dois campos de escala. 9 e À, serão ortogonais a R! 

est<lJldo localizados no plano f.L - T, Escrevemos então 

h = H-H, 


À = (I' - 1',) + r(K - K,) 


9 = (I( - K,) + .(1' -li,) (1.25) 


onde os subscrito t indica. valores referentes ao ponto tricrítico e os parâmetros T e s 

controlam a direção dos campos À e g. O campo 9 é escolhido de forma. a ser tangente 
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à curva de coexistência no ponto tricrítico) o campo >. pode assumir qualquer direção no 

plano J.t - T (não paralela. a 9}. Definimos agora operadores de escala na forma. 

(M) = L-dEllnZL/Elh 

('D) '" L-d8InZL /8>. 

(e) '" L-d8InZL /8g (1.26) 

, 

ti 

I' 

), 

de onde segue que 

," (M) 

('D) 

(e) 

= 

= 

m 

1 li> 
1- $r 

1 
[u 

1- ST 

sul 

rp] (1.27) 

A idéia é efetuar o seguinte ansatz para. o comportamento da distribltição de probabi

lidades PL(p, u, m) no ponto tricrítíco (válido para L suficientemente grande): 

PL(p,u,m) c= 1 ~ STP~ (U11Ld-!I1M I azlLd-Y2V, á;lLd-ule) (1.28) 

4" 

onde pi, é uma função universal invariante por escala, que caracteriza. o ponto tricrítico. 

~ são fatores métricos não universais e y; são expoentes tricríticos. 

o ponto tricrítico pode ser obtido agora através do cumulante de quarta ordem, 

<m4 > 
UL =l- 3<m'>' (L29) 

A invariância por escalas da distribuição PL implica que no ponto tricrítico o cumulante 

UL será igual para todos os tamanhos de rede. 

Na prá.tica, determina.mos inicialmente a linha de tra.nsição de 1 ª ordem e a Sua 

extensão analítica (região onde a linha já. não é física), localizando então o ponto sobre 

a linha onde o cumulante UL torna.-se invariante por escalas. A linha. de Iª' ordem é 

~ 
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: 

encontrada a.través do método de hj.siogramas, para um dado valor de T fixo ajustamos I 
os valores de D e s, até que a distribuição PL(V) torne-se simétrica em 'D- < V >. 

Atra.vés deste método, e utilizando redes quadra.das de dimensões lineares entre L = 12 I 

e L = 40 t Wilding e Nielaba [WN96] encontraram os seguintes valores para. a localizaçã.o do 

ponto tricrftico: D, = 1.9665(3) e T, = 0.608(1), em excelente acordo com os resultados de 

L",dau e Swendsen, D, = 1.965(15) e T, = 0.609(3), e com resultados através de cá.lculos 

com matrizes de transferência, D. = 1.965(5) e T, = 0.610(5) [Bea861. Ao que parece, 

o método não é tão sensível a problemas de tamanho finito mencÍonados anteriormente, 

uma vez que o tamanho das redes simuladas é relativamente pequeno, Ressaltamos que, 

mesmo para estes tamanhos de rede, estatísticas bastante elevadas (20 milhões de passos 

de Monte Carlo) foram necessárias para a obtenção de estados de equih'brio l uma vez que 

a simulação foi efetuada com o algoritmo de Metropolís usual. 
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Capítulo 2 

,", 

Algoritmos de Cluster 
Abordagens 

Possíveis 

.' 

Neste capítulo discutiremos possíveis abordagens para a formulação de algoritmos de 

dusters, tomando como referencial o Modelo de Ising. 

Foi para. o estudo deste modelo que Swendsen e Wang propuseram o seu algoritmo 

[SW87]. conhecido agora. como algoritmo de Swendsen~WangJ que utiliza um mapeamento 

do Modelo de Potts em um Modelo de Percolação descoberto por Fortuin e Kasteleyn 

em 1969 [FK72] como uma nova forma de efetuar-se simulações de Monte Carla do 

modelo. Mostraremos aqui como escrever a função de partição do modelo de forma 

a realizarmos a simulação numérica através de algoritmos de clusters, e também como 

chegar ao mapeamento em um modelo de percolação. Utilizaremos para este fim de uma 

combinaçào entre I)S abordagens elaborados por Sokal [8S96J e por Hu [HuMJ, que torna 

a. prova. bastante elegante e simples. Esta será também a abordagem utilizada por nós 

em outros capítulos) no descrevetrnos o mapeamento do Modelo de Blume-Capel e de 

Ashkin-Teller, 

Descreveremos aqui também uma variante do Algoritmo de Swendsen-\Vang conhecida 

como algoritmo de Wolff, desenvolvida por U. Wolff em 1989 !Wo189L e que pode ser 

interpretada. corno um algoritmo de Swendsen~Vvang com dinâmica modificada. Ao con-

It 27 
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Algoritmos de Cluster - Pos."íveis Abordagens 

tImo do Algoritmo de Swendsen-Wang, nâo é necessária aqui uma. prova de mapeamento, 

trabalhamos apenas com a condição de balanço detalhado. Este algoritmo é muito mais 

fácil de ser implementado na prática, além de ter desempenho melhor que o de Swendsen

Wa.ng em dimensões maiores que dois, Ele nos fornece também uma. grande maleabilidade 

na forma de definirmos as probabilidades de formação de c1usterst o que levanta a. questão 

sobre qual probabilidade resulta em uma. dinâmica mais eficiente, e qual o significado 

desta probabilidade especial. 

A generalização destes algoritmos para outros modelos não é de forma. alguma trivial, 

tendo cada caso de ser examinado em particular. Diversas formulações: foram sugeridas de 

forma. a possibilitar a aplicação destes algoritmos em outros modelos) mas surge aqui um 

novo problema, de que muitas vezes as formulações encontradas resultam em dinâmicas 

pouco eficientes. Descreveremos aqui duas sugestões diferentes, uma de Niedermayer 

[Nie88] e outra de Brower e Tamayo {BT92], conhecida. como algoritmo de embedding. 

Um grande avanço na compreensão do porquê de certas definições de clusters funcio~ 

narem na prá.tica. enquanto que outras não) mesmo satisfazendo à. condição de balanço 

detalhadu, foi obtido através de um trabalho de Kandel e Domany [KD91], que propuseram 

um formalismo geral para a elaboração de algoritmos de duster. Através deste formalismo 

podemos encontrar as diversas formas possíveis de tra.nformarmos um modelo de apms 

em um modelo de ligações. e também .nos fornece algumas indicações dos motivos que 

tornam algumas formulações eficientes Olt não. 

No entanto, esta. formulação está longe de nos dar uma forma fechada. de como 

descobrir qual o algoritmo de duster apropriado para uma dado modelo, em geral ela 

nos fornece apenas os valores das probabilidades de modo que a condição de bala.nço 

detalhado seja satisfeita! mas estes valores dependem de qual tipo de ligações esta.mos 

considerando, o que deve ser decidido com base em considerações físicas sobre o modelo. 

Como uma forma de evitar-se esta ambiguidade, Cattaudella. et ai. [CFN+94: sugeriram 

j. 



'. f
f 

2.1 Algúritmo de Wolff para .o Modelo de Ising 29 

que fosse utilizada. como condição adicional que as probabilidades de ligação fossem 

definidas de forIDa tal que a transição de percoJação do algoritmo proposto coincidisse 

com a transição termodinâmica. Isto de fato ê o que acontece no Modelo de Ising quando 

efetua.mos o ma.peamento em um modelo de percolação, e é um dos problemas encontrados 

na simulação de vidros de spín: se utilizamos uma probabilidade de ligação igual a do 
I 

modelo de Ising as duas transições não coincidem, e a perlormance do ~lgoritmo é bastante 

fraca. 

Apresentaremos neste capítulo todas estas técnicas desenvolvidas para a criação de 

,<
'. algoritmos de c1uster, e que serão utilizadas em capítulos posteriores como guia para 

a elaboração de algoritmos em outros: modelos. Discutiremos também os motivos que 

tornam aJgumas formulações ineficientes, e como evitar que isto aconteça.. 

i 

2.1 Algoritmo de Wolff para o Modelo de Ising , I 
i 

A Hamiltoniana do Modelo li: definida por 

(3Jl = - K L (J;"j, O'i 

<ij> 
~ 

onde a somatória é sobre primeiros vizinhos~ e f3 = 

o algoritmo consiste das seguintes etapas: 

= ±1) (2.1) 

l/ksT. 

1. Sorteamos um spin da rede) chamado de spin semente, por ser o prinleiro spin a 

pertencer ao cluster. 

,. 

• 
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(1) 

+ + + 

+ + + + + 

+ + 	 +G 
+ + + + + 

+ + + 

+ + + + + 

2. 	 Ligamos spins vizinhos que possuem o mesmo sinal do spin semente com proba.bili

dade p =1- exp(-2K}. Cada. spin Hgado é um novo spin pertencente ao cluster. 

( 2 ) 

+ + + 

+ + + + + 

+ + • 
+ + + 

+ 

+ + + + + 
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3. Ligamos OS vizinhos dos novos spins pertencentes ao cluster com probabilidade igual 

à do ítem anterior. 

(3 ) 

+ + + 

+ + + + + 

+ + 

+ 
, 

+ + 

4. Continuamos este processo a.té que não existam ma.is novos vízínhos a serem considerados. 

(4 ) 

~ + + + 

+ + + + + 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

'" 
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6. Invertemos ô sinal dos spins pertencentes ao cIuster, com probabilidade W'lI = 1. r 

, I 
(5 ) I, 

, :' 

+ + + 

+ + + + + 

• + • 
+ • 

+ + 

! 
6. A partir da nova configuração de spins obtida reiniciamos o processo 1 a partir da 

etapa L 

Para. que este algoritmo simule as propriedades de equilíbrio do modelo é suficiente 

que ele obedeça a. condição de balanço detalhado: 

W(q -> q')e-;rn(if) = W(q' -> l7)e-{i'li(·') , (2.2) 

ou 

."W,,(;.-",,->_U-f') :;;;;:;; e ~.B!J..1i (2.3)
W(u' -> 17) 

Vamos começar analisando a diferença de energia entre as configurações inicial e a 

nnal Notando que a energia interna do duster não se modifica após a ínversão do sinal 

de seus spins, e que o restante da. rede não é modificado, concluímos que a diferença de 

energia. será devida apenas à ligações no contorno do duster. Assim, 

exp{ -,6l>.Ji} = exp {-2K [1++(âC) -1~+(âC)]} (2,4) 
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onde ac é a superfície do duster) constituída. por vjzinhanças entre sítios no cluster e 

sítios fora do cluster} e 1++(8C) e li+(âC) é o número de vizinhanças entre spins iguais 

no contorno do cluster, nas configuração inicial e final, respectivamente. 

Por outro lado, a. probabilidade de transição de um cluster para outro pode ser escrita. 

na forma 

W(u ~ a') =Wcw" II [1- p(a"O'j)] =WCW.e-2K'++(8C), (2.5) 
<:ij>€8C 

onde C significa. cluster) Wc é a probabilidade de ligarmos os spins do duster e W1.' é a. 

.: proba.bilidade de virarmos o clustcr (que neste caso é igual a um), 

Como todos os spins do duster possuem o mesmo sinal, tanto na transição direta 

quanto na. reversa., a. probabilidade de Hgarmos o cluster é igual em ambas as transições. 

A probabilidade de virarmos o cluster também é igual, de modo que na. equação (2.3) 

só devemos considerar o termo da. produtória. no contorno do cluster, que representa a 

probabilidade de não ligarmos o cluster com a sua vizinhança. Observamos então que 

a. probabilidade de ligaçã.o foi escolhida de forma tal a termos o bedecida a condição de 

balançu detalhado. 

o algoritmo deve também ser ergódico, o que de fato acontece, porque é sempre 

possível criarmos um cluster constituído por apenas um spiu} o que garante que qualquer 
t: 

configuração de spins possa ser obtida, 

No entanto, esta não é a única formulação possível para um algoritmo que trabalhe 

com a criação de um único dustcr no modelo de Ising. Por exemplo, poderíamos ter 

optado por ligarmos também spins diferentes~ definindo as probabilidades de ligação da 

seguinte forma: 

Pia = 1 - exp (-3I<) 


Pdij = J - exp (-I<) (2.6) 


t'
r 


i 
! , 
! 

I 


, 

~ 
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Isto é possível porque o que importa é que a razão entre a probabilidade de não 

ligannos o cluster com a sua vizinhança na transições direta e inversa seja igual a diferença 

de energia. entre estas configurações. Para as probabilida.des tomadas como exemplo isto 

seria. obtido da. seguinte forma: 

W(O' -> cI) e-3Kl++(õCle-Kl+_(âC) 
(2.7)W(I7' -I' u) ;::: e-3KI++{8C)e-KI+_(8C) 

onde l+_ é o número de vizinhanças entre spins diferentes. Observando que 

l~_ = l++ 

1+... -I'- ++ (2.8) 

vemos que o equilíbrio (:Oro a diferença de energia entre as configurações continua a ser 

obedecido. 

Notamos 3.SSÍm que o fato de que apenas a razão entre as probabilidades importar 

na. prova de balanço detalhado nos permite definir as probabilidades de ligação de um 

número infinito de formas diferentes. 

Mas isto é uma falsa liberdade: na. prática resulta que a probabilidade de ligação que 

une apenas spins iguais é a. única que conduz a simulações eficientes. Quando utilizamos (, 

outras probabilidades, corno a definida acima, O que acontece é que os clusiers formados 

tornam-se muito grandes) alterando praticamente todos os spins da rede. e efetivamente 

não modificando quase nada. 

O que a. probabilidade p = 1 - exp (-2K) tem de especial é que ela corresponde 

a probabilidade encontrada quando mapeamos o Modelo de Ising em um modelo de 

percolação. Assim) a liberdade fornecida pelo algoritmo de Wolff é ilusória, para con

seguirmos uma simulação eficiente é necessário que os clusters formados possuam uma. 

transição de percolação que coincida COm a transição termodinâmica do modelo estudado, 
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~ i 
;1 

2.2 	 Algoritmo de Swendsen-Wang para o Modelo de 
Ising 

IIEm 1987l Swendsen e Wang inventaram uma forma radicalmente nova de efetuar-se 
i 

simulações numéricas [SW871. baseados em um trabalho de Fortum e Kastelyn [FK721, f 

-iI 
que mapearam o Modelo de Ising em um modelo de percolação. Mostra.remos nesta seção 

como este mapeamento pode ser obtido, e como obter o algoritmo de Swendsen e Wang a 

Ipartir dele. Para isto, utilizaremos uma abordagens introduzidas originalmente por SokaJ 

[8896] e por Hu [Hu84]) e que serão utilizadas em outros modelos estudados nesta tese.!, 
A função de partição do Modelo de Ising é dada por 

z =L:exp(-{;I1í) =L:exp (K L: rr;ail 	 (2,9) 
{a} 	 {d} <ii> j 

Podemos reescrever Z da seguinte forma: 

z = L: 	II [e- K + (eK 
- e-K)ó.Wi ] (2,10) 

{d} <i;> 

ou 

K 
{, 	 z = 1:: II e [e-2K +(1- e-2K)S".i] , (2.11) 

{1J'}<ij> 

Kz = L: 	II e [(1- p) + l"'Íu,u,] (2.12) 
{Ir} <ij> 

onde p ;; 1 - e-3K . O fator eK que aparece na. última expressão é uma constante, sendo 

portanto desconsiderado daqui por diante (podemos pensar que redefinitnos a. HamiltonÍ

ana original, acrescentando uma constante de forma tal que o estado fundamental tenha 

energia. zero)_ 

Vamos introduzir agora, em cada vizinhança < ij >, uma varíável extra nij, que pode 

( 

http:e-K)�.Wi
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; 

; , , 
assumir valores nt,j = Oe 1. A função de partição (2.12) pode ser reescrita. como 

, ; 
I,J,'o 

z = :E:E TI [(1 
{".} {n} <ij> 

p)ó..,~ + p5.""óq ,u,] (2,13) 
!I 
I 
I 

, 

Podemos consíderar que a va.riá.vel {n} representa. a. existência (ou não) de UIllâ ligação 

entre os sítios < i;i >~ (1 = ligado f O = ligação ausente). Chama.remos esta função de 
,, 
, 

partição de função de partição conjunta., e é com respeito a ela que definiremos o algoritmo 

de Swendsen-Wang para o Modelo de Ising, que consiste das seguinte etapas: 

1. Varremos toda. a rede criando ligações entre sítios vizinhos i e j com probabilidade 

p = 1- e2K , se Ui = {lj_ Se a ligação for aceita., associamos ao par ij uma variáve} 

de ligação 1ltj = 1 . Caso contrário, não ha.verá liga.ção, e nij = O. 

2. Identificamos cIusters como conjuntos de sítios conectados por ligações nij = 1, ou 

sítios isolados, Dois sítios estão no mesmo c1uster se existe um caminho de ligações 

entre eles. Desta forma cada. spin da rede pertence a um duster no final do processo. 

3. Para. cada duster associa.mos uma nova variável de Ising) sendo que os doís valores 

possíveis possuem igual probabilidade (p =1/2), 

4. Após termos associado novos valores de Ising para cada. duster I repetimos o processo, 

a partir da etapa. L 

Se somamos sobre a variável de ligação n voltamos ao Modelo de Isíng originaL O que 

acontece se somamos sobre a variável de spin? 

Ao efetuarmos esta soma, devemos notar que sítios conectados por ligações nii devem 

ter o mesmo sinal de spiu, devido a presença do vínculo ll1;(fj' Assim, cada cluster 

(conjunto de sprns conectados por ligações) possui apenas dois estados possíveis, e a 

função de partição passa a ser dada por 
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,
I ,, 
, 

(2.14)z = ~ i IC},t~l p) ,CiJ.t.(1- P») 2"< 
onde ~ é o número total de c1ustcrs (o que inclui clusters formados por apenas um 

spin). Eliminamos assÍm ao va.riável de spm) e esta é a. fun~ã.o de partição do chamado . ! 

Modelo de Clusters Randômicos (random-cluster madel), Este é um modelo de percolação I' 

generalizado) que corresponderia. a. um modelo de percolação de ligações usua1se tivéssemos 

apenas um estado de spin possível. A presença do termo 2t1.( introduz correlações não locais 

no modelo de percola.ção. 
," O que o algoritmo de Swendsen-Wang faz é gerar configurações com peso estatístico 

dado peJa função de partição (2,13») criando alternadamente novas configurações de 

ligações a partir de configurações de spins, e novas conftgurações de spins a partir de 

configurações de ligações. 

Vimos assim que é possível mapear o modelo de Isíng em um modelo de percola.ção, e 

que podemos utilizar a. função de partição conjunta dos dois modelos para a elaboração 

de um algoritmo de duster. 

A mesma ambiguidade encontrada na definiçâo das probabilidades de ligação para o 

algoritmo de Wolff também acontece aqui. Por exemplo) podemos reescrever a Hamilto

niana na forma
f' 

3I< I<
fJJí ~ -- L: u;ui + - L: (li"j (2,15) 

2 <ií> 2 <tj> 

o que resultaria, se seguirmos o mesmo formalismo utilizado acima, em um modelo de 

percolação com duas probabilidades diferentes, 

Pig 1 - e-lI< 

Pdif = 1 - e~K (2,16) 

onde Piy é a probabilidade de liga.rmos spins iguais) e Pdif a probabilidade de ligarmos 

~ 




· , 
~, i 
; I 

38 	 Algoritmos d~ ClllsLer ~ Possíveis Abordagens 

spins diferentes. Formulamos assim O ma.peamento de falma. a obter ptobabilidades de 

ligação alternativas equivalentes as citadas anteriormente para. o algoritmo de WolffJ e 

concluimos que aqui também. existem infinitas formas de efetuarmos. (} ma.peamento. 

2.3 	 Mapeamento do Modelo de Ising - Abordagem 
deHu 

Nesta seção a.presentaremos outra. forma de se ma.pear o modelo de Ising em um modelo 

de percolação, proposta por Hu em 1984 [FK721, onde pela primeira. vez foi proposta a 

utili~a.ção deste mapeamento para a criação de uma simulação de Monte Carlo baseada em 

clusters. A formula~ão de lia é basta.nte apropriada para o cálculo de propriedades físicas 

do modelo de Ising, e será utilizada por nós também no cálculo de propriedades físicas do 

modelo de Blume~Capel, quando expresso em termos de um modelo de percolação, 

A função de partição para. o Modelo de Ising na presença. de um campo magnético 

pode ser escrita como 

ZN(K,B) = I:: exp [I:: K(";Ui + 1) + BI>i - 2KN,] (2.17) 
{a) <tj> i 

onde Nb é número de vizinhanças no grafo G j que é o conjunto de todos os sítios e todas 

as ligações. B =Hjk&T, onde H é o campo magnético aplicado, Redefinimos a energia 

do sistema de forma que ela se anule pa.ra T = O) quando B = 0, Podemos reescrever esta 

expressão como 

UrNZN(K, B) = I:: II [1 + (e'K -1)6,,0,], II cBo
, 	 (2.18)• e- , 

{a} <li> i 

Va.mos expandir agora a produtória sobre ligações < ij > e utilizar súbgrafos G' ç G 

(GI é um subgrafo de G onde nem todas as ligações estão presentes) para representar os 

termos da expansão 

n[1+ (e ZK -1)6,,.,] = [1+ (e'K -1)6".,]-[1 + (eZK - 1)6.,.;]-. [1+ (e2K - 1)6.:,.,,] 
<li> 

i , 

, 
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2.3 Mapeamento do Mnde10 de Ising . Abordagem de lIu 

Na expansão diagramática. acíma, 1 corresponde à ausência de ligação e (e2K -l)óuiuj 

à presença de ligação. Por exemplo; uma rede sem nenhuma ligação oorxesponde a um 

produto de 1'.5. Um subgraío com a.penas uma ligaçâo entre os sítios i l e l corresponde 

a. [(1)N.-l(e2K - 1)6"'["'i], e assim por diante. Na figura. 2.1 representamos um possível 

subgrafo a em uma rede G 4.X4. 

X • 

r: X-X 

Figura 2.1: Possível subgrafo a em uma rede G 4X4. X e • representam diferentes 
estados de Ising. 

Se dois sítios estão conectados através de uma. sequência de ligações) dizemos que 

eles pertencem ao mesmo duster. O termo ó""Uj impõe que spins pertencentes ao mesmo 

duster possuam o mesmo sinaL Ao efetuarmos a soma sobre todos os possíveis estados 

de spin de um subgraÍQ Gf
, apenas termos onde todos os spins de um cluster possuem o 

mesmo sinal contribuirão. 

A expressão (2.18) pode ser reescrita então da seguinte forma: 

ZN(K, B) = L po(G')(l - p)N'-O(G'l rr 2cosh[Bno(G')] (2.19) 
G'ço e 

onde p:::::: 1 - e-<2:K\ e(G1
) é o número total de ligações presentes em um grafo (]f) TI.: é 

uma produtória sobre todos os dusters c existentes em G' e n,,(Cf) é o número de sítios 

do cluster c. 

,,. 
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i 
I· . ,• . , . 

A partir desta expressão podemos calcular a. magnetização, definida por I· i. 
1 dM(G,p) = 	 lim lim N !B luZ (2.20) · ; 

»_ON_r::<:> v 

I 
ou 

M(G,p) = 	lim lím _1_ I: pC(G')(l_p)N,-C(GLi!_ (II2cosh[Bn,,(G')J) . (2.21)
n-oN-CQNZo1ç;;o aB ç ;;' 

Ao derivarmos em relação a B o termo com a produtória. sobre todos os dusters, :' 
obtemos a seguinte contribuição: 

i 

a~ (1] 2COSl![Bn,(G'l]) 	 = (2sinh Bn,)n,(2coshBn,l'" (2cosh Bno) + 


+ (2 cosh Bnd(2 sinh Bn,,)1l2'" (2 cosh Bnol + 


+ ... + 


+ (2 cosh Bn,)(2 cosh Bnzl ... (2sínhBnoln, (2,22) 

Quando B ~ O, sinh(Bn,J _ O, e apenas contribuições de clusters com um número 

infinito de spins não se anulam. Encontramos desta. forma que 

N' 
M = lim r ' I: I1(G',P)-N 	 (2.23) 

N_oo G'f,;O 

onde II(G1,p) = p(f(G'){1_p)N~-(.'{G')2n~{G')-\ e N* é o número total de spíns que pertencem 

aos clusters que percclam. A expressão acima mostra que a magnetização no Modelo de 

Ising é igual à prohabHidade de unI sítio da rede pertencer a um duster que pereola.. 

A susceptibilidade magnética é dada por 


1 8'

X(G p) ~ 	!in: lím --.. lnZ (2.24 ) 

1 8-0+ N_CR N 8B2 

e pode ser expressa como 

x(G,p) = lim Z-1 "II(G' n)+-n;(G'l
N ~-.lX) L..J ,y L... N 

G'Ç,O <: 

+ f..Too r' I: I: II(G',plII(&"',p) [N'(G') - W(G")]' (2,25) 
G'b;G G"ç,a 	 2N 
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onde r:.! é uma soma sobre todos os c1usters que não percolam. O primeiro termo desta 

expressão é o tamanho médio de um cluster escolhido alea.toriamente na rede. O segundo 

,termo se anulará. sempre que a proba.bilidade de ligação p for menor que a. probabilidade de 
I! 

percolação p<;. Mesmo para. P > PCt podemos argumentar que a contribuição deste termo 

será. finita, porque termos que contribuirão para. a. soma possuirão valores de N* diferentes i 
l

no máximo por ...fN, e a contribuição permanece finita, Desta. fo:r:ma, a susceptibilidade I;I 
:: 

é dada pelo tamanho médio dos clusters finitos, e ambas quantidades possuem o mesmo 

expoente critico . 

<: . É possível também encontrar uma. relação entre a função de conectividade entre pares 

no modelo de percolação e a função de correlação entre spins. Esta é dada por: 

2KN(il.",) = ~",~/B) ~ }J, [1 +(e-2K -1)8(0';''';)] O'.IJ/,· r;r exp(B"i)' e- , 

(2.26) 

Podemos expandir em grafos esta produtória de forma. completamente análoga. à 

efetuada anteriormente. Se os sítios a e b pertencerem ao mesmo duster de GI í eles 

terão a mesma, componente de spin, e (J4{1b é igual a. L Se eles pertencerem a. dusters 

diferentes, Ue-Ub é igual a 1 ou -1 com ígual probabílidadc, e a. contribuição deste grafo 

t, G' para. a. somatória é zero. Encontramos assim que, para B ;:;;;: O~ 

(".!I,) = lim [E l'0 iG'I{1_ p)N,-oIG')2"oIG'I"-'6(c., q,)] I Z (2.27)
N ._,00. G'f,;O 

onde 6(ca , Cb) é igual a ] quando a e b estão no mesmo cluster, e zero quando estão em 

clusters diferentes. A expressão no lado direito desta igualda.de nada mais é do que a 

função de coneçtividade entre pares do modelo de percolação. Concluímos então que 

os expoentes vp e !Ipi paTa o comprimento de correlação nas proximidades de Pc e 1'fp 

pa.ra a função de conectivida.de entre pa.res nas proximidades de pc são iguais aos valores 

correspondentes nO Modelo de Ising, 

.. 


http:conectivida.de
http:igualda.de
http:Mapea.m-ep.to
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Com este forma.lismo é possível mostrar também que a energia interna e o calor 

específico são proporcionais ao número médio de ligações c( G') e áS flutuações de e(G')l 

respectivamente. 

A a.bordagem de Hu é uma forma elegante e simples de se obter o mapea.mento do 

nlodelo de Ising em um modelo de percolação. chamado por Hu de Modelo de Percolação 

de Ligações Correlacionadas. 

t! 

2.4 Análise dos Algoritmos 

É possível interpretar o algoritmo de WoIff como sendo um algoritmo de Swendsen

Wang modificado, onde após termos construido todos os clusters sorteamos um sítio da 

rede de forma aleatória e modificamos os spins deste cluster com probabilidade W't) = 1. 

Como consequêncía. o algoritmo de Wolff trabalhará a maior parte do tempo com 

os c1usters de maior tamanho; porque a próbabílidade de sortea.rmos Um dado duster é 

proporcional ao seu tamanho. Isto a.juda a entender porque este algoritmo possui expoente 

critico dinâmico z menor que o do algoritmo de Swendsen~Wang em dimensões maiores do 

que dois, já. que estes são os clusters mais relevantes nas proximidades de uma transição 

de segunda. ordem} por refletirem o a.umento do comprimento de correlação_ 

Interpretando o algoritmo de ''\101fT desta forma., podemos deduzir também a mesma 

relação encontrada no algoritmo de Swendesen-Wang1 entre a susceptibilidade magnética 

do Modelo de Ising e o tamanho dos dusteIs formados. A menos de fatores constantes) a 

susceptibilidade é dada na região paramagnética por 

, 

x= ;d((~>,n (2.28) 

onde L é a dimensão Iínear do sistema, d é a dimensão e a somatória é sobre todos os 

spins da rede. Esta expressão pode ser reescrita como 

(2.29)x = ~d ((~>?c.n 
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onde x é um rótulo para os dusters, C;,; é o tamanho do duster :z:: e a;r; é uma. variável que 
iI
I! 
.' 

pode assumir os valores ±1! dependendo do sinal dos spíns que formam o c1uster. Desta i" 

!! 
forma., a. susceptibilidade passa. a ser dada. por 

x = l. (~a.ayc.Cy) (2.30) 

Como.o sinal dos spins de cada. duster não depende do sinal dos outros dusters (os clusters 

não interagem entre si)) < ~ay >= 6;r.Yl e , 

(2.31)x= ;d (Y;c;) = (y; ~~c.)t;, 

Por outro Jado, a probabilidade de sortearmos um dos dusters de Swendsen-Wang 

fo:rmados é dada por 1;7, e portanto o tamanho médio do eluster é 

< c >= (y; ~~c.) (232) 

Conduimos então que a susceptibilidade é igual ao tamanho médio dos clusters formados 

pelo algoritmo de Wolfi', da mesma. forma que para o algoritmo de Swendsen-Wang. 

Uma consequência direta desta relação é que podemos encontrar uma lei de escala 

para o tamanho dos dusters formados. Escrevendo a susceptibilidade como 

o!,. X = U' 
1 I: (a;a;) = (c) (2.33) 

'1 

e levando em conta que para T -I" Tç a função de correlação entre pares apresenta o 

comportamento critico 
1 

(2.34)(aiui) ex: r!-2+1I 

concluimos que o tamanho médio doa clusters formados obedece a lei de escala 

(c) :x L'-' (2.35) 

ou seja, a dimensão de Hausdorff dos dusters formados é dada por D ::::: 2 - 1'], 

0\ 
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,, 
o fato da probabilidade de ligação p = 1 - e-2K••;<; ser a especial probabilidade que t 

,faz com que as transições de percolação e termodinâmica. coincidam resulta. em diversas 
j ! 

consequêndas físicas desejáveis. Por exemplo, se estivéssemos ligando também spins 

diferentes, da forma. sugerida em seções anteriores! não teríamos encontrado uma relação 
,

entre a magnetização do modelo de Ising e a probabilidade de um dado spin pertencer a ,; : 

I, 
um duster que pereoIa., ou que a susceptibilidade é dada. pelo tamanho médio do duster, ,i 
por9.ue o argumento a.presentado acima não seria. válido (os spillS do cluster não possuiria.m 

todos o mesmo sinal). 

Fica: claro então que para a simulação do modelo de Ising esta. é a probabilidade 

conveniente} e que o critério a ser seguido é o de que as transições de pcrcolação e 

termodinâmicas devem coincidir. 

No t'.ntanto, a utilização desta probabilidade em modelos tipo vidros de spin resulta 

bastante insatisfatória., porque devido a presença de interações antiferromagnéticas e 

a impossibilidade de sa.tisfazer-se certas ligações (ligações frustradas), as transições de 

percolação e termodinâmicas deixam de coincidir. É interessante dispormos então de um 

método que nos permita variar o tamanho dos clusters formados, Vamos analisar aqui 

de forma mais metódica como podemos varia.r as probabilidades de ligaçãoJ seguindo a 

formulação original de Niedermayer [Nie88]. 

Tomando como exemplo o modelo de Ising, onde a energia de par de spins i e j é dada 

por 

(3Eij ;;;;. -Ksisj (2.36) 

e considerando que podemos liga.r tanto spins iguais P( - K) qua.nto spins diferentes P(K}, 

vamos analisar a condição de balanço detalhado, da mesma forma que no algoritmo de 

Wolff. Tomando como referência. duas conngurações que diferem apenas: por uma inversão 

do sinal dos spins pertencentes a. um dado cluster, e leva.ndo em conta que a proba.bilidade 

de ligarmos o duster é igual nas transiçôes direta e reversa l concluimos que devemos 
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analisar apenas a região de fronteira entre o cluster e o restante da rede. Supondo que i 
nesta fronteira. existam m spíns paralelos e n spins antípa.ralelos (e o contrário depois de 

invertemos o sinal dos apins do cluster), encontramos que a condição de balanço detalhado 1.' 
é dada por 

W,(CT ~ cr') = [e-2K 1- P(K) lfl-m (2.37)
Wv (<1' - cr) 1- P(-K) ,, i : 

Nos algoritmos utilizados até aqui, definimos P(K) = O e P(-K) = 1- e-'K, o que 

torna. o lado direito da. expressão acima. igual a. 11 e portanto podemos atribuir qualquer 

valor para as probabilidades de transição W!lj desde que iguais. 

Além desta escolha, qualquer pax de proba.bilidades de ligação que obedeça ao condição" 
l-P(K) =e'K (2.38)

1- P( K) 

resultará na.. possibilídade de escolhermos probabilidades de transição igua.is a L 

A proposta de Niedermayer foi definirmos uma pIQbabilídade de ligação mais geral) 

controlada por um parãmetro adicional Eo, da seguinte forma: 

I - e-f;l(Eo-E,j} Se E·· < E"P(g·) - ., " (2.39)l' - { O de outra forma. 

Através do parâmetro Eo podemos variar a probabilidade de ligação, de forma a. 

controlarmos O tamanho do cluster. Mesmo que a condiçã.o (2.38) deixe de ser satisfeita, 

<,. compensamos através das probabilidades de transição. 

Se Eo for menor que {/ menor valor de energía possível (-J), todas as probabilidades 

de ligação se anularão: e recairemos no algoritmo de Metropolis. 

Se EfI for maior que o maior valor de energia possível, o lado direito da equação (2.37) 

será sempre igual a um, e podemos definir probabilidades de transição iguais a. L Quanto 

maior Eo, maior a. probabilidades de ligação, e maior o duster formado. Quando Eu ---t (X) 

toda a rede pertencerá ao cluster. 

Se En for igual ao valor máximo de energia, reobtemos o algoritmo de Wolff (ou 

Swendsen-Wang) original. 

f 
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Para. valores de Eo entre os valores mínimos e máximos de energia) o lado direito da 

equação (2.37) deixa de ser igual a.l l e devemos compensar isto através da proba.bilidade 

de transição. Conseguimos assim clusters menores que os criados pelo algoritmo de Wol1f, 

e que podem ser úteis por exemplo para. a. simulação de vidros de spin l onde a. transição 

de percolação pa.ra. dusters de Wolff ocorre para valores de temperatura. maiores que a 

probabilidade de transição. 

Apesar de muito promissora em teoria, esta forma de variarmos o tamanho dos clustcrs 

formados através de um parâmetro adicional resulta na. prá.tica em resultados bastantes 

pobres, Isto acontece porque logo que a probabilidade de transição deixa. de ser igual ao 

um ela diminui exponencialmente com o tamanho da fronteira entre o duster e o restante 

da. rede. 

Concluimos assim que não existe escapatória: se desejamos estabelecer um algoritmo 

de cluster que simule de forma apropriada o modelo estudado, este deve ser deftnído 

de forma ta.l que consigamos satisfazer a condição de balanço detalhado atra.vés apenas 

de probabilidades de ligaçao, sem alterarmos as probabilidades de transição. Embota 

a soluçã.o encontrada para o Modelo de lsing seja clara, em outros modelos a escolha 

de probabilidades de ligação apropriadas está. longe de ser trivial. Além disto, podem 

existir mais do que uma só espécie de duster relevante pa.ra o modelo estudado, em geral 

cada tipo de transição está associada a um diferente cluster. cada um deles formado por 

diferentes probabilidades de ligação. 

Uma outra questão que (leve se abordada é a. presença de transições de primeira 

ordem assimétricas) porque para que um c1uster possa transitar entre as diferentes fases 

ele deve mudar a sua energia interna. Aqui somos obrigados a recorrer a probabilidades 

de transição diferentes de lj mas é importante que elas se refiram apenas a parte interna 

dos dusters formados, não introduzindo interações entre diferentes clusters, 

Para encerrar esta seção, algumas palavras sobre o porquê de algoritmos de clusters 

, 

'. 
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, 
serem mais eficientes que simulações usuais através de a.lgoritmos locais. Nas proximidades 

de uma. transição de segunda. ordem~ o comprimento de correlação ediverge ou, no caso de 

uma. rede finita, toma~se da ordem da. dimensão linear da rede, Assim, blocos inteiros de 

spins tornam-se correlacionados, -e é necessá.rio modificárlos de uma. só vez, para que não 

geremos configura.ções muito correlacionadas. Esta. é uma. outra. justificativa. de porque é 

tão importante que as transições termodinâmicas e de percolação coincidam. 

De que forma o mapeamento em Um modelo de percolação leva em consideração estas 

correlações não locais? Ao mostrannos a equivalência entre as funções de partição do 

i . Modelo de Ising e do modelo de percolaç-ão de ligações correlacianadas, notamos que era. 

o fator 2»''' que introduzia estas correlações (ver equação 2.14). Isto acontece porque 

pode ser possível dividirmos um cluster em dois pedaços distintos apenas pela retirada 

de uma. particular ligação, e com isto tomamos possível que spins distantes da ligação 

retira.da. possam assumir configurações de apin que a.ntes nã.o podia.:m, por pertencerem 

ao mesmo dustf'.r. Desta forma, uma mudança no estado de uma variável local produziu 

efeito não--locrus. 

2.5 Formulação de Kandel-Domany 

(-' N a generalização de algoritmos de duster para a simulação de modelos mais complexos1 

existem dois fatores que podem tornar o algoritmo obtido ineficiente. 

O primeiro deles ti o tamanho dos dusters gerados) uma. vez que clusters muito grandes 

resultam em modificações triviais na rede. O segundo fatoT é que a. solução direta deste 

problema., através da utilização de probabilidades de ligação menores, pode resultar em 

uma interação entre dusters vizinhos, levando à dinâmicas bastante lentas. 


O algoritmo ótimo deve le'\'ar em consideração as verdadeiras correlações físicas entre 


os diferentes graus de liberdade. Em 1991 1 Kandel e Domany desenvolveram Um esquema. 

matemático que automatiza a. obtenção dos valores corretos das probabilidades de ligação) 

" 
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de modo que a. condição de balanço detalhado seja. sa.tisfeita, Quando estamos lidando 

com modelos complexos, onde existem diversas proba.bilidades de ligação, este tipo de 

abordagem é bastante útil. 

Apesar destas vanta.gens j o esquema não nos fornece uma. receita pronta. de como 

encontrar um algoritmo que funcione, já. que a. escolha de quais proba.bilidades de ligação 

iremos utilizar deve ser baseada em critérios físicos definidos a. priori. Além disso, 

consideramos que os clusters formados irão efetuar apenas transições que conservem a 

sua. energia interna, o que é uma limitação séria em transições de primeira ordem a.ssü 

métricas) como a do Modelo de Blume-Capel. i 
A idéia básica do método pode ser entendida através do algoritmo de Swendsen-Vvang 

pata o modelo de Ising. Neste algoritmo, a energía interna. do cluster não se modifica 

após uma transição do cluster, e a proba.bilidade de transição não depende do estado dos 

dusters vizinhos, ou seja) diferentes clusters não interagem. É como se, a.pós a formação 

dos dusters, a energia. do sistema tivesse sido modificada de forma tal que associamos uma 

energía infinita a. qua1quer estado onde nem todos os spins pertencentes ao mesmo clustcr 

possuem o mesmo sinal de spin. Da mesma forma, como a. probabilidade de transição não 

depende dos spms vizinhos ao clustcr, podemos dizer que a energia de interação com a. 

vizinhança foi alterada de forma tal a. se a.nular. 

O esquema. geral parte de uma Hamiltoniana. que pode ser escrita na forma 

H=Ev, (2.40) 
I 

onde l pode ser qualquer vizinhança entre spins eru um modelo de Ising, plaquetas em 

uma rede quadrada, ou qualquer outra partíção da Hamiltoniana. original que pode ser 

escrita. na forma acima. 

o próximo passo é atribuirmos estocasticamente para. cada Ví um valor inteiro i entre 

n valores possíveis, de uma. forma que pode depender da configuraçào u do sistema. A 

probabilidade de a.tribuirmos o valor i para um particular I pode seI: representada como 
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p/(u), e é normalizada: 

2:; P'(u) = 1 (2.41) 

Uma. vez atribuidos valores i para cada elemento l, construímos uma nova Hamiltoni

ana dada por 

?t{i} = E fr;l , (2A2), 
onde (para qualquer ü): 

iI;'(il) =V;'(il) - ~ In[P!(ü)] + ai (2.43) 

.
'. onde C; são parâmetros independentes da. configuração, e (3 é o inverso da temperatura. 

A seguir, simulamos o modelo de modo a atingirmos uma. nova configuração u' j a.través 

de qualquer procedimento cuja probabilidade de tra.:nsição Ti ( U -4 u') satisfaça a condição 

de balanço detalhado com relação a nova. Hamiltoniana: 

e-trnlil(ulT(i}(U"""'" Ui} = e-pit{q('U1)T{i}(U' -l" u) (2.44) 

Completa.mos assim um ciclo do procedimento. Restauramos então a Harniltoniana 

original, e recomeçamos o ciclo a partir da configuração 'li, 

A prova de que este esquema satisfaz a condiçã.o de balanço detalhado pode ser 

(. encontrada no trabalho original de Kandel e Domany [KD91]. 

Qual o significado de todo este proçedimento? Para compreender isto melhor, vamos 

considerar o caso particular onde temos duas formas de :modificarmos a. interação entre 

dois spins vizinhos; sendo a primeira definida por 

se V'(u) = E,
P;(u) = { ~1 (2.45)

de outra. forma 

Se escolhermos as constantes CI como 


I 1 (
a· = -In p.) -
t 

(2.46)
I fi . E 

" 
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encontraremos a seguinte interação modificada: j ~ 

V'(ü) = {Q se Vi(ií) =E. 
1 00 de outra forma (2.47) 

Conforme explicado anteriormente, a simulação é feita com relaçâo à. Ha.m.iltoniana 

modificada 7i. Para. cada ligação 1 à. qual a.ssociamos o valor i == 1, vemos da. expressão 

acima que a sua energia se conservará., ou seja, foi Ucongela.da.". Dizemos então que esta 

operação de modifica.ção produz clusters, da. mesma fonna. que a probabilidade de ligação 

no modelo de Ising. 

Umasegunda modificação na Hamiltoniana, i :: 2, ti: definida como sendo a. modificação 

que re>.sulta. em 

V~(ü) = O (2.48) 

, i 
1 

I 

o índice d refere~se a uma operação de eliminação l que é como chamaremos a esta 

operação. A probabilidade associada a esta. operação é dada por 

P~(u) =.!'IV,("l+c:J (2.49) 

onde C~ deve ser escolhida. de forma que PJ(u) < I} para qualquer configuração u, 

Obtemos assim clusters que não interagem. 

No modelo de Ising, a probabilidade de eliminação é dada por 

p,1(u) =i-Xf1;""j+C) (2.50) 

A escolha C = -K faz com que ligações entre spins antiparalelos sejam sempre 

deletadas) enquanto que ligações entre spins paralelos são delatadas com probabilidade 

p = e2K . A condição de normalização define as probabilidades de congelamento. 

Neste exemplo simples, onde só existem duas possibilidades de modificação da Ha

miltoniana, todo este esquema pode parecer um pouco artificial. A sua vanta.gem real 

aparece quando estamos tratando de modelos mais complexos, onde diversas modificações 
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(;;.' 

diferentes na Hamiltoroana. podem ser efetuadas, com diversas proba.bilidades de ligação. 

Além disso, podemos considerar operações em divisões mais complexas da rede, ao invés de 

a.penas sobre ligações. POI exemplo) para estudar o modelo de Ising totalmente frustrado) 

Ka.ndel, Ben-Av e Domany [KBAD92] introduziram operações definidas sobre plaquetas 

da rede, de forma a tornar o algoritmo capaz de lidar com ligações frustradas. 

Outro importante aspecto é o de que nesta formulação é fácil compreender-se fenômenos 

descritos anteriormente, como a presença de interações entre os dusters, que nesta formu

lação ocorrem quando escolhemos proba.bilidades de eliminação que não correspondem a 

vj(u) = 0_ 

Na formulação de algoritmos para os modelos de Ashkin-TeUer e Blume-Capel, esta. 

formulação será um importante guia na elaboração dos algoútmos. 

2.6 Algoritmo de Embedding 

Um método bastante simples, e que costuma resultar em ótimos resultados é o con

hecido por Algoritmo de Embedding, introduzido par Brower e Tamayo lBT92] em 1989~ 

para o modelo rP'\ e por Wolff, também em 1989, para o estudo de modelos O(n). 

A idéia básica. do método é encontrarmos variáveis tipo Ising por trás de uma variável 

de spin mais geral) e simularmos esta variável de Ising através de algoritmos de duster, 

da fonna usuaL Em outras palavras, ú que fazemos é separar componentes de sinal e spin 

na esperança de que clusters formados por spins de mesmo sinal sejam suficientes para 

reproduzirmos as excitações do sistema.. 

Consídere por exemplo uma Hamiltoníana de uma só componente, definida por 

11(1') = -J( L: 'Px 'Pu + L:V('Px) (2.51) 
<:r.y> :I: 

onde I<;::' O e V(ip) = l1(-If}. Decompomos!.p da seguinte forma: 

'P. = ex 110.I (2.52) 
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onde érr. corresponde ao sinal, e Ift':r:l à magnitude. A Hamiltoruana passa. a. ser dada. então 

por 

1i('P) = - L Kxyl'P.II'P.le,<.+ LV(I",.I) (2.53) 
<~> % 

Definindo K:y = KZ!lI't':rIIít'yl, obtemos um modelo de Ising com constante de acoplamento 

K~, e podemos sirnulá~lo através de um algoritmo de cluster usual. As magnitudes 

são simuladas através do algoritmo de Metropolis, o que garante que a. condição de 

ergodicidade seja sa.tisfeita. 

A vantagem desta formulação é que ela. pode ser utilizada em qualquer modelo onde 

possamos identificar variá.veis tipo Ising, além de ser fácil de ser implementada computa.

cionalmente, Muitas vezes} a simulação computacional de algoritmos mais complicados é 

totalmente equivalente a. uma formulação através de um algoritmo de embedding. 

http:Kxyl'P.II'P.le
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Capítulo 3 

Algoritmos de Cluster e Percolação 
no Modelo de Ashkin-Teller 

-; 

o interesse no estudo do modelo de Ashkin-Teller através de algoritmos de cluster foi 

despertado pelo fato dele possuir, em duas dimensões. uma linha crítica. ao longo da qual 

ocorre unta variação contínua dos expoentes críticos, Esta característica do modelo torna 

interessante o estudo de propriedades dinâmicas do algoritmo ao longo desta linha. 

Com este objetivo, \Viseman e Domany desenvolveram em 1993 {WD93] um algoritmo 

de c1uster ca.paz de simular a região do diagrama de fases onde a interação entre quatro 

spins do modelo é ferromagnética. Apresentaremos neste capítulo este algoritmo, e 

mostraremos que é possível encontrar um ma.peamento entre a função de partição do-\ 
modelo termodinâmico e um modelo de percolação. O mapeamento encontrado por nós 

resultaem um algoritmo de cluster igua.l ao proposto por Wiseman e Domany, funcionando 

corno uma. justificativa física. para o a.1goritmo. 

Desenvolvemos também um novo algoritmo de cluster capaz de simular a região do 

diagrama. de fases onde a interação entre quatro spins é antíferromagnética) o que é 

bastante interessante para estudarmos a possibilidade de existência de uma. fase de Baxter 

Assimétrica no modelo, conforme indicado por uma. análise vía árvore de Cayley. Em 

simulações numéricas esta fase é bastante difícil de ser detectada.1 por ser bastante estreita, 

53'" 
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, 

o que torna necessário dados bastante precisos, Os resultados numéricos obtidos através 

de algoritmos de c1uster são a.presentados na última. seçã.o do capítulo, e não confirmam 

a. existência desta fase. 

Mostramos que também quando a interação de quatro spins é antiferromagnética. 

é possível efetuarmos um mapeamento em um modelo de percolação que resu1ta nos 

algoritmos de duster desenvolvidos, completanto assim a descrição de todo o dia.grama 

de fases do modelo em termos de modelos de percolação. 

3.1 O Modelo de Ashkin-Teller 

o Modelo d. Ashkin-Telle. IAT43] pode ser entendido como dois modelos de Ising 

superpostos aeop1ados através de um termo de interação entre qua.tro apins. A sua Ha

miltoniana pode ser escrita (em unidades de temperatura) como 

f31-/ = - K, I: l"l'i - K, I: ";Vj - L I: I'il'jV,Vj (3.1) 
<ii> <ii> <li> 

onde ~i ::= ±1 e Vi = ±1 são va.riáveis tipo Ising) P= l!kBT, e a somatória é sobre todos os 

pares de spins primeiro vizinhos na rede considerada. Esta Hamiltoniana possui diversas 

símetrias. Podemos por exemplo permutar qualquer dos acoplamentos (K1jKz,L). Se 

a rede consíderada. for bipartida, podemos sempre ínverter o sinal de {.L. v ou ambos em 

uma das subredes) o que faz com que o modelo seja invariante sob transformações 

(K K2 ,L) ..... (-K,,1(2,-L) (3.2) 
" 

(K"K"L) ..... ([(,,-K2 ,-L) (3.3) 

(K"K"L) ..... (-K"-K,,L) (3.4) 

Estaremos nos restringindo aqui ao caso particular KI = Kz) onde o modelo é conhecido 

também como Modelo Z(4), e ao estudo de redes quadradas e cúbicas. 

;.
-I 

I 

: " 
, 
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Embora este modelo não possa ser resolvido exatamente em uma. rede quadrada, é 

possível alcançar um bom entendimento de seu diagra.ma de fases através de considerações 

gerais. A figura (3.1) mostra. um esboço de seu díagrama. de fases. 

G ,
H , / 

\ 
.I\. IlAXTER I

\ SIMÉTRICA i 
E \ IK 1'\ \

f I\. 
~Nl1'nct 

c\ 

\\slV)AF 

(~~-'IFO 
-1 D B 1 

L 

Figura. 3.1: Esboço do diagrama de fases do Mode}o de Ashkin-Teller em uma rede 
bidimensional bipartida. 

1· É suficiente a representação do subespaço K > 0, já que o diagra.ma de fases é simétrico 

em relação a uma reflexão em torno do eLxo K = O, conforme expresso pela relação (3.4). 

Sob esta operação de reflexão) fases J.L e li ferromagnéticas irão se transformar em fases 

antiferromagnética...., e vice-versa. 

Quando L = O temos dois modelos de Isíng desacoplados, que apresentarão transição 

crítica no ponto Kl' :::: ~ lu (1 + y'2), de acordo como a fórmula de Baxter [Bro<7S] para a 

temperatura de transição de um modelo de Potts com q estados em uma rede quadrada, 

K, = In (1 + ,;q). Este ponto é representado pela letra. A no diagrama de fases. Outros 

pontos onde o modelo reduz-se à um Modelo de Isiug podem ser encontrados em duas 

~ 

http:diagra.ma
http:diagra.ma
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situações: para K :=;: O teremos um modelo de Ising na variável jJV, localizado em Kc = 

~ln(l + V2) (ponto B), e também quando L = 00, onde teremos um modelo de Ising 

com constante de inter"""" (K, + K,). 

Ao longo da linha L = K o modelo é equivalente à um modelo de Potts com quatro 

estados) COm interação K Pott~ = 4K.Encontraremos então um ponto crítico ferromagnético 

em 1(", = lln3 (ponto P). Nâo existe resultado rigoroso a. respeito dae.xístência ou não de 

um ponto crítico para o Modelo de Potts de quatro estados antüerromagnético. Resultados 

numéricos [FS95] indicam que o modelo não é crítico l o que implica (relação (3.4)) que 

ao longo da linha K = -L não existem pontos críticos. 

Já a curva. CF pode ser encontrada através de uma transformaçào de dualidade 

IDR79J1Ba.x72], que transforma o modelo em um outro que possui o mesmo termo singular 

para a. energia. livre. Definindo pesos de Eoltzmann na forma 

e2K+L+KoWo 

e- L+Knw, 

e-2K+L+Kow, -	 (3.5) 

onde Ko é uma. constante arbitrária. que fixa o zero de energia". Sob uma transformação 

de dualida.de, o modelo de Ashkin-Teller com pesos de Boltzmann (W{hWhW2) é mapeado 

em um novo modelo de Ashkin-Teller com pesos (WO,WbWz) dados por 

1
Wo 	 2(wo + 2w, + "-'2) 

1 
W1 	 -("'o - "''2)

2 
1

W, = 	2(wo - 2Wl +w,) (3.6) 

Quando 	WI) = 2Wl + Wz a. transformação é auto-dual Em termos das constantes de 

~Em (3.1) p_<;colhemos Ku = O. NotA! que. mesmo escolhendo os pesOs 1.01,: origina.L" de forma.(}ue KfJ = 0, 
a transformação de dualidade (3.6) resull<trá em constantes Ko dift'ltentes de zero 

p. 

i 
t 
i , 

, 

http:dualida.de
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acoplamento esta çondiçâ.o é expressa. por 

e-2L ::;,;; sinh 2K 	 (3.7) 

que corresponde à curva GF. Ao longo desta curva.) o ModeIo de Ashkin-Teller pode ser 

transformado em um modelo de oito vértices homogêneo !Ba.x71] [Bax72]. que pode ser 

resolvido exa.tamente. Baner mostrou que a curva (3.1) é crítiça. apenas para. K ~ i In 3, 

e que seus expoentes críticos variam de forma contínua. 

Para K > ~ In 3, a curva auto-dual GF divide-se em duas linhas críticas) uma delas 

\' 	 seguindo em direção ao ponto de lsing B e a outra em direção ao ponto de Ising localizado 

em L := oc, As suas loca.lizações exatas não são conhecidas exatamente, assim como a. 

classe de universaJidade a qual pertencem. 

O ponto D equivale a um modelo de Ising antiferromagnético na variável P.1I) com 

interação entre spins L. A linha crítica DE corresponde a. transições entre esta fase 

antiferromagnética e a. fase paramagnética, sendo. a sua localização exata também descon

hecida.. 

'lbdas estas linhas críticas dividem o diagrama de fases em diversas fases, que podem 

ser classificadas da seguinte forma: 

11.' 
• 	 Fase de Baxter Simétrica~ onde J.l e li ordenam-se de forma ferrornagnética tal que 

< I' >=< v ># Oe < I'V ># o. 

• 	 Fase < JW >, onde o produto flll está ordenado de forma. ferromagnética, mas 

< J.' >=< v >= o. 

• 	 Fase < J.Ll/ >AF, onde o produto flll está ordenado de forma antiferromagnética., mas 

< J.' >=< v >= o. 

• 	 Fase Paramagnética, onde < fJV >=< J.l >=< v >= O. 

~ 
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Este é o cenário para uma rede bidimensional bipartida, com as diversas fases e i 

transições existentes. No entanto, em três dimensões a situação é bastante düerente 
., 

[Bu7Il. Argumentos de dualidade e conexões com o modelo de 8 vértices não são mais I 

válidos. Além disto, o operador LI que eru duas dimensões é um operador marginal1 

passa. aqui a ser um operador releva.nte, capaz de modificar completamente a. natureza. 

dos pontos críticos. A figura (3.1) representa o diagrama de Fases do Modelo de Ashkin

TeIler calculado no limite de coordenação infinita de uma á.rvore de Cayley, conforme 

tra.balho de F. A. da Costa oi ai. [COS87J[AC97]. 

PARAMAGNÉTICA 

p. P. L'P, 
.~_..- ~e1.01, >~. , 

~v Ar I BAXrER.Il. SIMETRICA 

~BAXTERPI~ASSIMÉTRICA0.01 
-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 

P 

Figura 3.2: Diagrama de fases do Modelo de Ashkín-TeIler obtido através do limite 
de coordenação infinita de uma árvore de Cayley. () = g-lz, onde z ê o número de 
coordenação da rede, e p = L/K, Pontos P representam pontos multicriticos. 

Em relação ao diagrama. do modelo bidimensional1 notamos a.gora que existem duas 

novas fases: 

• Fase < li >l onde p. está ordenada ferromagneticanlente, enquanto < v >=< JlII >= Ü • 

• Fase de Baxter Assimétrica, onde < p. >;! O, < v >;! O, < p.v >0/ O, com 

<p.>;!<v>. 
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A existência. da fase de Baxter Assimétrica. foi sugerida inicialmente por resultados 

" 
,.,
I: 
I 

de simulações de Monte Cado [DBGK80), e encontrada posteriormente através de uma 

abordagem via árvore de Cayley [COS87]. Cálculos anteriores através da aproximação 

de campo médio, assim como expansões em séries [DBGK80] não haviam detectado a 

I, 

ii
,j 

existência. desta. fase. Resultados de nossas simulações indicam que ela. não existe, ao 

lllenos em uma. rede cúbica. 

Um argumento simples mostra. a. possível existência desta. fase {00887), Considere uma. 

" 

rede de Bravals com coordenação z, e vamos assumir que no limite de temperatura zero as 

fases < f-t > e Buter Simétrica estão presentes e são contínuas. Definindo J :::::::: K/3-\ a 

energia por sítio da rede na fase < IL > ê dada por -i: > e a. entropia por sítio é kB In 2. Já a

fase de Ba.x:ter simétrica. terá energia por sitio J%~p+2) 1 onde p ~ LIK) e não terá entropia 

residual. Comparando a energia livre das duas fases concluímos que, para. temperaturas 

suficientemente baixas l a fase < Jl > será estável na região do diagrama de fases definida 

por 
knT>z(p+l) 

J - 21n2 
(3.8) 

Em temperaturas baixas podemos considerar }ti = 1 para qualquer i, e o sistema passa. 

a ser descrito por uma Hamiltoniana. efetíva. 

'" 1ieJ = -J(p + 1) L ViVi 
<ii> 

(3.9) 

Em relaçào à esta HmuHtoniana a fase < j.t > pode ser encarada como uma. fase onde 

a rede v ordena-se paramagneticamente. Como Hllj é uma Hamíltoníana tipo Ising, a fase 

j.t estará. presente quando 

knT > ~BT,,(p+ 1)
J - J 

(3.10) 

onde Te é a temperatura de um Modelo de Ising com interações entre spins J. 

A possíbilidade de existência da fase de Bnter assimétrica pode ser entendida da 

seguinte forma: se a região de estabilidade da fase < M >, definida por (3.8), for maior 

'ti 
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, 
I , 
: I 

que a. região onde ela. está efetiva.mente presente (:s.lO), isto significa. que ela. deixa. de ser 	 I! 
: i 

estável em relação à uma outra fase, que é a. fase de Baxter Assimétrica. Esta condição ! : 
I 

ocorrerá sempre que 
KDTc 1 
=7'->-~ 	 (3.11)

zJ - 2ln2 

O' que de fa.to ocorre em algumas redes cúbicas. 

Outra. questão ainda não bem entendida no modelo diz respeito à na.tureza da transição 

nas proximidades de p = Ol quando nos aproximamos pelo lado direito. A abordagem via 

campo médio indica que a transição que aí ocorre é de segunda otdem. No entanto) a 

análise em termos de ex.pansões em séries efetuada por Ditzian et alo encontrou expoentes 

que variam continuamente ao longo desta linha.. Isto está em desacordo com resultados 

obtidos através do grupo de renormalização, que não indicam a existência. de um operador 

marginal que explicaria esta vadação do expoente. Ditzian propõe então que a transição 

seja na verdade de 1ª ordem, com os valores obtidos para ""I não passando do reflexo de , 
! 

um comporta.mento p..<;;eudo~spinodaL 

3.2 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo de Ashkin
Teller com Interação de Quatro Spins Ferromag
nética. 

MoStramos no capítulo anterior valores para. o expoente crítico dinâmico z em alguns 

modelos, com o objetivo de exemplificar a diminuição deste expoente quando da utilização 

de algoritmos de cluster. No entanto) pouco compreendemos do porque deste expoente 

ser menor dó que os obtidos com o algoritmo de Metropolis1 ou porque ele simplesmente 

não se anula, Um dos poucos resultados exatos a este respeito é um limite inferior para 

o expoente crítico dinâmico do modelo de Swendsen-Wang, Zsw 2: Cf/li, obtido por Li e 

Sokal [L889]. 

o Modelo de Ashkin-Teller bidimensíonal é bastante a.propriado pan.\. o estudo deste 
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limite inferior para o expoente dinâmico, já. que sabemos que os expoentes críticos variam 

continuamente de expoentes tipo Ising no ponto A pa.ra. expoentes característicos do 

modelo de PaUs de quatro estados no ponto P (ver fig. (3.1)). Foi com este objetivo 

que WísemaD e Domany [WD93] propuseram um algoritmo de dusler para o modelo de 

Ashkin-Teller ferromagnético, utilizando o formalismo proposto por Kandel e Domany 

[KD91] (ver seção 2.5). Mostraremos aqui que o algoritmo encontrado resulta equivalente 

a um algoritmo de embedding, que foi o algoritmo efetivamente utilizado por Wiseman 

em suas simulações. Posteriormente, Salas e Sokal [SS96] efetuaram um estudo do modelo 

r.; 	 utilizando a versâo completa do algoritmo) onde todos os clusters da rede são simulados 

de uma só vez, o que corresponde a um análogo do algoritmo de Swendsen-Wang quando 

aplicado ao Modelo de Ashkin-Teller. 

Para obtermos o algoritmo, escrevemos a Hamiltoniana do Modelo de Ashkin~Tel1er 

na. forma 

.iJJt = 2: Ví (3.12) 

onde Vt é dado por 

Ví = [KJL,p, + KViVj + LI'iJLilliVil (3.13) 

.. Devemos agora ídentificar quais são as excitações relevantes no modelo) de modo 

a criar clusters que as representem. Assumiremos aqui que dusters de spins J.L e v 

alinhadQS representam estas excitações. No entanto j isto poderia não refletir toda a 

física do problema, já que por exemplo em uma transição envolvendo a fase < J.!V > é o 

comprimento de correlação associado à variávelJW que é relevante, Para evitar este tipo 

de problema) estaremos sempre considerando L < K. Isto não representa uma limitação 

do algoritmo, porque se L > K podemos sempre introduzir uma mudança de variáveis 

7' == ;,w) de modo a tornar a interação entre quatro spins a menor interação. 

Como Vt depende de q'uatro spins independentes, ele pode assumir 16 estados) cada. 
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um deles possuindo um entre quatro valores de en~.rgia. possíveis} conforme representado I, 
na figura (3.2). l i 

I 

r I+ + + + u, B\",,-2K-r.. 

+ + + + 
i 

I , 
+ + + + 

E;t=+LU:! 
+ + + + r 

+ + + + u, E ", +1,
l 

+ + + + 

+ + + + u. E.", +2X-L 

+ + + + 

Figura 3,3: Possíveis configurações, com suas respectivas energias. Cada possível valor de 
energia é representado por E.., e as quatro configurações correspondentes são representadas 
por Ui, i = 1\,,·4, 

Em cada gráfico desta figura representamos uma vizinhança < ij > nas duas redes) 

COm a rede p, por convenção "em cima" da rede 11, Por exemplo, em UI os valores de spin 

representados em cada um dos quadrados correspondem a uma. vizinhaça 

P-j /-Lj 


Vi Vj (3.14) 


Definimos a.gora quatro operações que podem ser efetuadas em cada vIzinhança l, de 

modo a criar as ligações desejadas. A primeíra delas, Pj) cria ligações entre spins vizinhos 

simultaneamente nas redes J-L e 1.1) se eles forem paralelos em cada uma das redes, Ela é 

definida como 
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p' u _ {Pi se V'(u) = E, (3.15),( ) - O de outra forma 

A segunda. operação cria ligaçôes apenas entre spins paralelos na rede ;.tI situação 

que ocorre em configurações U1 e U2. Na configuração UI ela. será denominada. !J2 e na 

configuração U2 de Pz- Esta operação é definida por 

p,1 U _ {eV.(U)+C' se V'(u) = E, ou V'(u) = Ez 
(3.16)2( ) - O se V'(u) = Ez ou V'(u) = E. 

A escolha de O2 determinará os valores de P2. e q2: 
<. 

112 :::; eV1 (1I2 )+C2 !]2 = eVi(lI.d+C~ (3.17) 

A terceira operação é similar a segunda, mas agora ligamos spíns paralelos na rede 11) 

nas configurações UI e U3- Ela é definida por 

pl(u) = { ~V,(.)1C' se V'(u) = E, ou V'(u) = E. 
(3.18)

se V'(u) = Ez ou V'(u) = E4 

De forma similar! 

pa = eVI(~)+C3 q3:::::: eV1(tt.tl+Gl (3.19) 

A quarta operação elimina ligações em ambas as redes, sendo dada. por... 
Pj(u.) = eV,(1<HC.l (3.20) 

Estas quatro operações completam o esquema para a criação do algoritmo de cluster1 

e estão representadas na seguínte tabela.: 

-_ - . . 
. . -

" . 

. 
(UI) 
(1.1,) 
(",) 
(u,) 

Pl 
O 
O 
O 

: q, I <l3 : Pá(U,) 
p, O . Pd(U,) 
O : p, i Pá(u,) 
O I O IP,(u.) 

~ 
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Para. determinarmos os valores das probabilidades devemos com.eça.r analisando o caso 

'lt4. Não definimos nenhuma. operação de Ugação para. esta configuração, por ser a. de 

maior energia, e não desejarmos congelar configurações referentes a. ela. A condiçã.o de 

normalização impõe então que Pd(t4) :::::; l~ o que por sua vez determina a. consta.n.te de 

deleção Od :::::; -E4 _ Teremos então todas as constantes de deleção definidas. Isto nos 

possibilita. calcular P2 e P3 através da condição de normalização (2.41), ou seja, 

ii 
I I 
~ ! 

I 

I 

1'2 = 1- p.(",,) 

1'3 = 1- Pd("J) (3,21) 

Conhecendo P2 e P3, determinamos O2 e C3, e como consequência. q2 e Q3' Finalmente, 

Pl pode também ser determinada pela condição de normalização. As diversas probabilidades 

assumem então os seguintes faleres: 

Pl 

'l2 

q, 

1'2 

P3 

1 _ 2e-2K- 2L + e-4K 

- (1- e-2KHL)e-ZK-ZL 

(1 ~ e-2J<+2L)e-2K-2L 

- (1 _ e~'K+2L) 

- (1- e2K+2L ) 

Pd("') 

P,(u,) 

Pd( "3) 

Pd("4) 

= 

= 

= 

e-4K 

e-2K+2L 

e-2K+2L 

1 (3.22) 

o esquema geral de Kandel e Domany não garante que todas as probabilidades 

satisfaçam à condição O < Pi(U) :S 1, sendo necessário verificá-la u posteriori, É fácil 

verificar que todas as proba.bilidades definidas em (3.22) satisfazem a esta condição. 
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! 

As operações construidas até aqui definem clusters que não interagem. Resta ainda. 

definir um procedimento de Monte Carlo que modifique o valor dos spins pertencentes 

à cada. cluster. Um procedimento na.tural seria. O de escolhermos um sinal para os spins , I 
I,, 

pertencentes a cada duster com probabilidade p = 1/2 entre os dois valores possíveis 

(±l). Este procedimento seria efetuado para cada cluster pertencente a cada uma. das , I 

redes, j.t e li, e seria o equivalente ao algoritmo de Swendsen~Wa.ng para o Modelo de Ising. 

Embora perfeitamente válido, este procedimento é de difícil implementação em um 

computador. Uma forma mais simples, e que foi de fa.to utilizada. por vViseman e Domany 

( em seu trabalho origínaI~ consiste na versão onde formamos um só c1uster na. rede, o que 

seria. o análogo ao algoritmo de Wolff para o Modelo de Ising. Para entendermos este 

procedimento, hasta considerarmos que após termos formado todos os clusters da rede 

com as probabilidades definidas a.nteriormente, sorteamos um sítiQ de uma. das redes 

(que também foi escolhida de forma aleatória) e modificamos o sinal de seus spins com 

probabilidade W. = L 

Esta versão de um cluster é equivalente à versão de wn duster do algoritmo de 

embedding, que é muito mais simples. 

O algoritmo de embedding consiste de, a partir da. Hamiltoniana original, 

t (31-[ = -K L /t,/ti - K L Vi"i -
<ij> <ij> 

L L /1;/tjV'''j 
<;j> 

(3.23) 

fixarmos os valores de spin de uma das redes. Por exemplo, se fixarmos os valores de p., 

esta Hamiltoniana pode ser reescrita, a menos de uma constante) como 

(31-[ = - L (K + Lp.;llj )vWj (3.24) 
<ij> 

Que é equivalente a. uma Hamiltoniana de Ising onde a constante de acoplamento é 

dada por (K + LJLjJ1j), podendo variar em cada vizinhança Vfvh de acordo COm o sinal 

dos spins !1iJ.Lj. Esta Hamiltoníana pode ser simulada como qualquer dos procedimentos 

usuais para. o Modelo de Ising) como um algoritmo de S'Wendsen-Wang ou de Wolff. Para 

~ 
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que este algoritmo seja ergódico, escolhemos de forma aleatória qual das duas redes será 

mantida.:lixa. (o procedimento para. quando fixamos a rede v é completamente análogo). 

Para. provarmos que este procedimento é equivalente ao algoritmo completo proposto 

anteriormente) basta considerarmos que o algoritmo de embedcling corresponde a este 

algoritmo quando configurações modificadas na rede mantida fixa possuem energias in

finitas. Se considerarmos uma eta.pa do algoritmo completo e só modificarmos uma. 

das redes, o que estamos fazendo na prática é considerar que configurações modificadas 

na outra rede têm energia infinita, o que mostra. que as duas formulações são de fato 

equivalentes. Para não restar dúvidas, é sempre possível calcularmos explicitamente 

o valor das probabilidades nos dois algoritmos. Por exemplo, a probabilidade de não 

ligarmos dois spins ViVi em uma configuração do tipo Ul é dada, no algoritmo completo) 

por 

, i -! 

. 

P = q2 + p.(u,) = e2K-2L (3.25) 

que é igual à do algoritmo de embedding para esta configuração) como pode ser visto a 

partir de (3.24). 

Em seu trabalho originaJ, Wiseman e Domany sin1UI~am uma versão do tipo \-Volif 

pa.ra O algoritmo de embedding, Posteriormente, Salas e Sokal iSS961 efetuaram simulações 

onde todos os clusters pertencentes ti. uma das redes sâo modificados ao mesmo tempo: 

o que corresponde à uma versão de Swendsen-\Vang para. o algoritmo de embedding. 

A vantagem em relação à formulação tipo \Volff é que nesta versão é possível provar 

analiticamente a existência do limite inferior para o expoente crítico dinâmico z) z (Xlv. 

'. 
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3.3 	 Mapeamento do Modelo de Ashkin-Teller com 
Interação de Quatro Spins Ferromagnética em 
um Modelo de Percolação. 

Ao proporem o seu algoritmo de duster para a simulação do Modelo de Ising, o que 11 

I'Swendsen e Wang perceberam foi que () mapeamento do Modelo de Ising em um modelo de ;: , 

percolação descoberto por Fortuin e Kastelyn [KFô9I1FK12[ podia indicar a existência de i. 

uma forma. mais eficiente de efetuarmos simulações de Monte Carlo, baseada em dusters 

(o que aliás já havia sido observado por Hu [HuM]). ,, 
Com o Modelo de Ashkin~TeUer iremos proceder de forma inversa.: a existência. de 

um algoritmo de duster deve indicar que é possível mapear o modelo em alguma. espécie 

de modelo de percola.ção, A formulação de Kandel e Domany, e também a a.bordagem 

de Soka.l mostram que a simula.ção a.tra.vés de algoritmos de duster é um procedimento 

válido) não provando que este procedimento equivale a um mapeamento. Mostraremos 

nesta seção que de fato é possível encontrarmos um mapeamento do mode10 em um modelo 

de percoJação) e que atra.vés deste mapeamento encontramos um algoritmo equivalente ao 

proposto por Wiseman e Domany. 

Para obtermos este mapeamento, vamos notar inicialmente que a operação 1 do 

.~ , 	 algoritmo deve estar associada a deltas na forma Ó/ltl'jÓQ,-lIJl a operação 2 a deltas 6J'iI'i 1 a 

operação 3 11. deltas ÓV;Vj e fi. operação 4 a ausência de deltas. Devemos então encontrar 

estas estruturas de deltas na função de partição do modelo, que é dada por 

Z = L TI 	exp [Kl'il"í + KViVj + L!,,!,;v;v;] (3.26) 
tlt,u) <IJ> 

É possível reescrevermos a função de partição na forma 

Z = L TI ,'K-3L exp [KI'i!'í - K - LILil'i + L] 
{p; . .,} <ij> 

. exp [KViVj -	 J( - Lv,vj + L]. exp [L(l'il'j + l)(vWj + 1)] (3.27) 
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I 

Embora. trate-se da mesma função de partição, a. expressão (3,27) é mais conveniente} 

porque o termo de interação entre qua.tro spins só contribui a.gora quando 05 spins da. rede 
: J 

f.' e v são iguais entre si (p.; = /Jj,lI, = vil mas não necessariamente 1-4 = v.;). Na expressão ! ! 

(3.26) fica. difícil saber entre quais spíns devemos criar ligações) no termo fli/1-j1/iVj podemos 

criar ligações entre J.Lí e Vil por exemplo~ o que já não ocorre na. expressã.o (3.27). Definindo 

agora 

,, 
e-2K+2LP/I 1 _ 

ZK+2LPu = 1 - e
, ! 

Ppv = l_e-4L (3,28) 

podemos reescrever a função de partição como 

2K i 
Z = L II e +L [(1- Pe) +p"óe,,,] , [(1- Pv) +Pvóvw,] 

{p,v} <ij> I 
. [(1- p/w) +PJ.WÓPiJljÓUWJ] (3,29) 

Introduzimos agora três novas variáveis, i} k e ffi , que representarão a. existência ou 

não de ligações. Associamos I à probabilidade P,.. k à p" e m à. 'FI.... A função de partíção 

passa. a. ser escrita a.gora como 

i 
Z = L IIe'K+L{'Ê[(1-P,,)ó/O+PA,u,jólll},{'Ê[(l-p")Óko+PvóV,"jÓkl]} 

VI,U} <ij> '=0 1.:::01)

,{ lLP- ,p,,,)5,,,, + p""""",,óv,",Óml]} 

Reescrevendo mais uma. vez, 

Z = L 'Ê .?K+L{ II [(1-pe)ólO+PA,,,,jDI11} 
{,.,II} {Lk,=".Q} <:<:i> 

. { [IJ,(1 - p,m)ó",O + p,m""",,DVO"';),,'l]} , 

(3,30) 

' {II [(1-P")ÓkO+P"ÓV'"iÓkl]} 
<ij'> 

(3,31) 
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onde ao somatória. E{l,k,m.} representa uma. soma sobre as variáveis de ligação em todas as i 
vizinhanças da. rede. 

Esta função de partição pode ser interpretada como uma funçã.o de partição conjunta. I 
entre o Modelo de Ashkin-ThIler e um modelo de percolação, Se efetuarmos a. soma 

sobre as variáveis " k e m (que chamaremos de variá.veis de ligação) voltamos ao modelo f ; 

de Ashkin-'Thl1er. Por outro lado; se somarmos sobre as variáveis # e 11 obtemos um 
,.,; 

modelo de percolação, onde eristem três diferentes tipós de ligação, que são "colocadas» i 

na rede com probabilidade Pe (ligação 1), P. (ligação k), e Ppv (ligação 170). Quando a 

1'- variável de ligação assume valor zero, a. ligação está "ausente", enquanto que quando a. 

variável assume valor um dizemos que ela. está "ativada)!. Para efetuarmos a soma. sobre 

as va.riáveis de spin, vamos reescrever a função de pa.rtição como 

ZKZ = 	 lEH/.kt=Ol e + 
L LX!,)l- P/,)} .CXt/""",",} .LilLo (1- P.)} 

.{ II PJi"'i}'{ n (I-P'w)}.{ TI P,WÓ/''''iÓVWi} (3.32)
<tJ>:k=l <11>,==0 	 <.]>:m=l 

Ao somarmos sobre spins, devemos levar em conta a existência de vínculos repre

sentados por diferentes ó's-~ já que a existência. de ligação sempre implica na existência 

de um certo tipo de 8, o que pOl" sua. vez restringe o número de estados acessíveis ao ...~ 
sistema.. Para. contarmos o número de estados acessíveis, vamos introduzir o conceito 

de cluster neste modelo. Vamos inicialmente representar graficamente cada uma das 

diferentes probabilidades: 

p" Pv p"".------. • • . - . 
•.......•
• 	 • .---. 

Figura. 3.4: Representação gráfica das diferentes probabilidades, 

4' 
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, 
,, : 

Como a proba.bilidade pp está associada. a um áp.,p.;t a existência de ligaçã.o (linha. l'"i 
: i 

tracejada na figura) implica. em os dois sítios possmrem o mesmo sinal de spin. O mesmo ; ! 
é válido em relação à. probabilidade Pu, mas agora em relação à. rede v. Já. a. probabilidade i 
Ppv !'carrega" óp, flj 6;;lIi' e por isto colocamos ligações nas duas redes. Note ainda que as 

proba.bilidades são independentes, mas todas elas estão definidas para. todas as vizinhanças 

da. rede. É possível então que para um mesmo par de vizinhos < ij > dois tipos diferentes 

de ligação estejaJl1 a.tivadas, como ocorre entre os sítios i. e j na rede Jt da. figura (3.5), 

onde uma possível configuração de ligações está. representada. 

@ 


e-- T e 
I 
I 
I 
I __-_-_-__-_-_ee 
i j 

.-------e-------. 

G) 
e e • 

. 
e e---e 

e e--····-e 

Figura 3.5: Possível configuração de ligações. 

Como identificar os clusters? O fa.tor relevante nesta identificação s.-=io os termos 

6. Lembrando que cada. Jigação l.lcarregal1 um fi~ vemos que dois sítios pertencentes à 

mesma rede conectados por um caminho de ligações (não importa de que tipo) terão 

necessariamente de possuir o mesmo sinal de spin 1 e portanto dizemos que eles pertencem 

ao mesmo cluster. O fato de podermos ter dois tipos de ligação para. o mesmo par de sítios 

não representa problemal porque as duas contêm a mesma informação (o mesmo tipo de 

6). Note ainda que, embora ligações do tipo m (probabilidade P;tv) apareçam sempre nas 

duas :redes1 isto não implica que os spíns das duas redes necessitem possuir o mesmo sinal l 

I 
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já que os vínculos estão sempre na mesma rede (ÓP.IJl.i ou ÓV,Vjt mas nunca Ôp.;v; ou bf1.iVj)' 

Com estas observações, a identificação de clusters na figura (3.5) seria a seguinte: 

GY 


· i ~ 

I
e_______ _• 

.-------.------~.(' 

G 

.1• r. 


-. 
, , , I• •
, 

: 

." ......•G 

Figura. 3.6: Contorno dos clusters formados a partir de uma. dada configuração. 

Efetua.ndo agora a soma. sobre configurações) encontramos 

z = {1,tO} é'K+L {<ijD,~o(1- ,!,p)} , { <ijD,~l 1'p } , {<i;IL (1 - pu)} 

,LJt/"} Ll!,.~o(l- Ppv)} ,LfL/)pv} 2"', (3,33) 

onde Ne = N/I + Nv é a soma do número de clusters nas redes 11 e 1/, No exemplo da 

(.'. figura (3,6) temos N, = 3 + 3 =6, 

Chegamos assim ao nosso modelo de percolação para o caso ferromagnético, que 

consiste em atribuirmos os três tipos de ligação (com as suas respectivas probabilidades) 

a cada par < ij >. Da. mesma forma que no mapeamento do lvlodelo de Ising) o termo 

2N~ introduz: correlações não locais no modelo. 

A generalização para o caso onde a interação íerromagnética em cada uma das redes 

é diferente (teríamos dua.·s constantes, ]{l e [{2' ao invés de apenas J<) é direta) basta 

utilizar o mesmo formalismo. 

À primeira. vista) o mapeamento encontrado não guarda nenhuma. semelhança com o 

lo 

I 
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algoritmo de clnster proposto por Wiseman e Domany. No entanto, é possível mostrar 

que o algoritmo de c1uster por nós encontrado através do mapeamento é equivalente ao 

algoritmo de duster de Wiseman e Domany. 

Para. ver isto, devemos perceber que as probabilidades encontradas por Wiseman 

e Domany são na realidade o resultado de operações com outras probabilidades, mais 

básicas, e que são fornecidas pelo nosso mapeamento. Por exemplo, a. probabilidade de 

ligarmos simultâneamente as duas redes) Ph pode ser efetuada. no mapeamento de duas 

formas diferentes, através da. ligação PI''' ou então das ligações P/L e P/I' e será dada por 

1·; 

, 

I· 

P = (1- e4L) [(1- e2K+2L) + e2K+2L] • {(l- eZK+2L ) + eZK+'2L] + 
+ e--4L (1 _e-2K+2L) 2 

(3.34) 

Os termos entre colchetes correspondem à probabilidade de ativarmos (ou não) as 

probabilidades l e k (pl' e Pu). Somamos sobre todas as possibilidades porque a. ligação 

m (p;w) já está ativada, e portanto os spins já estão ligados em ambas as redes. O termo 

e-4L (1- e~2K+2L)2 

corresponde à. probabilidade de não <:ltivarmos m (p;",), mas ativarmos l (Pl<) e k (p!!). 

Efetuando a soma encontramos 

p ~ 1- 2e-2K- 2L + e-4K , (3.35) 

que é igual à proba.bilidade Pl do algoritm.o de Wiseman e Domany. Já a probabilidade 

de ligarmos apenas uma das redes em uma configuração do tipo UI será dada por 

Q = e"·4L(1 _ e-2K+2L)e-2K+2L (3.36) 

e vemos que esta probabilidade é igual a probabilidade lJ2 do algoritmo de cluster. Con

duimos assim que os dois algoritmos são de fato equivalentes. 
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3.4 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo de Ashkin
Teller com Interação de Quatro Spins Antiferro
magnética 

A Hamiltoniana é dada agora. por 

(11-( = - K L 141'-; - K L"'''; + L L 141";"'''i (3.37) 
<ij> <fj> <ti> 

onde K > O e L > O. A primeira impressão é que o mesmo algoritmo utilizado no caso 

ferromagnético deve também ser válido aqui. No entanto, a. situação é diferente. 
,~ " 

Se considera.rmos possíveis os mesmos tipos de ligações e usarmos o mesmo tipo de 

raciocínio utilizado na. criação do algoritmo ferromagnético, concluiremos que as proba

bilidades permanecerão iguais, mas com o sinal dos termos p:roporcionaís a L invertidos 

(como era de se esperar). Mas ° algoritmo resultante não será válido, Por exemplo, a 

probabilidade Pl será dada por 

Pl c;:; 1 -	 2e-2K+2L + e-4K (3.38) 

e se tomarmos L = K, por exemplo, teremos que Pl :::::::: -1+e-4K 
l que é uma probabilidade 

negativa. 
,
" o fato do algoritmo para o caso onde a interação de quatro spin é ferromagnética 

não ser mais apropriado é de certa forma esperado, uma vez que o diagrama de fases 

é completamente diferente, Por exemplo, a existência da fase < JlV >AF deve tornar 

necessária a existência de ligações antiferromagnéticas em uma das redes, associada a 

ligaçôes ferromagnéticas na outra rede, de modo a conseguirmos preservar configurações 

típicas desta fase, 

Para compreendermos melhor o porquê deste algoritmo não funcionar) considere a 

seguinte tabela, análoga a do caso ferromagnético, onde apresentamos as possíveis confi

gurações e SUas respectivas energias. 

~ 
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... + + +U, Et=-2X+L 
+ + ... ... 

+ + + ... 
E =-LU, 2

+ ... + + 

+ ... ... + 

u, EJ=-L 


+ + ... + 


+ + + + 
E4=+2K+L 

+ + ... + 
u. 

Figura 3.7: Possíveis configurações: com suas respectivas energias, 

A diferença básica em relação ao que ocorre no caso onde a interação entre quatro spíns 

é ferromagnética. é que aqui, para L > K, são as configurações Uz e U3 que correspondem 

ao mínimo de energia j e é necessário sermos capazes de preservá-las, Devemos então 

construir um novo algoritmo que inclua operações que congelem estas configurações) de 

acordo com a. seguinte tabela: 

, _.. ,-I. .1 , 
,,, . . . .-
,(u,) , FI OO q, q, P,I(uJJ 

(u,) , O O Pd(U,)OP, 
(u,) I O O P,(u,)P, 'i'J "" O 

,, O , pii,~f(u,) I O O , O I O 

Linhas contínuas representam ligações ferromagnétícas, enquanto ligações antiferro

magnéticas são representadas por Ugações tracejadas. Note que não estamos incluindo 

ligações simples antiferromagnéticas, uma vez que estas poderiam resultar num congela,..
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mento de configurações do tipo 'U4) que são as mais desfavoráveis energetica.mente, e que 

por isto desejamos eliminar. Estamos ta.mbém utilizando o meamo valor de probabilidade 

(ll para duas ligações simples diferentes, o que é justificado por considerações de simetria, I, 
já. que a interação entre pares de spins é a. mesma. nas duas redes. O mesmo argumento é 

válido para. 112. Para. P2 utilizamos o mesmo valor porque <:onfigurações 'U2 e U3 possuem 
, 

a mesma energia. ! 

A utiliz.ação do método de Wiseman e Doma.ny para determinar as probabilidades do 

algoritmo representado na. tabela. anterior não é possível, já que as linhas referentes à. 

energias 142 e U3 resultarão em equações idênticas, e ficaremos com três incógnitas para 

duas equações, e sem nenhuma dica de como resolver esta arbitrariedade na escolha de 

probabilidades. 

Uma abordagem alternativa consiste em seguirmos a idéia utilizada para ma.pearmos 

o caso ferromagnético 1 e reescrevermos a Hamiltoniana na forma 

f31í = A L: (!'i!Li + I)(!'iV; + 1) + B L: (!'il'; + l}(v;Vj -1) + 
<;ij:> <;ij:> 

+B L: (I'il'; - 1) (ViVj + 1) + C L: "'1'; + C L: V;Vj (3.39) 
<ii> <li> <ij> 

A idéi.). é que agora cada uma. da.s possíveis operações de ligação çorresponde a um 

respectivo tipo de interação (por -exemplo, Pl corresponde à interação A). Reagrupando 

termos 1 e impondo que esta Hamiltoniana. deve ser igual à Hamiltoniana original~ encon

tramos o seguinte sistema. de equações: 

A+2B = L 

A+C = -K (3.40) 

Vemos que aqui também temos duas equações para três incógnitas. No entanto, 
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podemos nos onenta.r aqui por algumas considerações físicas. Vamos considerar dois 

casos particulares, K = L é L = O. 

Quando K = L, a Hamiltoniana pode ser reescrita. como 

(:J7i = K I: Ú"il'j - l)(v,1/; - 1) (SAI) 
<ij> 

que é a Ha.miltoniana do Modelo de Potts Antiferromagnétíco. As possíveis energias desta. 

Hamiltonia.na~ em função do estado relativo dos spins em cada. uma das subredes, estão 

representadas na seguinte tabela: 

fliJLi lIjV.j (:J7i 
o 

f. O 
f. O 
f. f. 4K 

Onde o sinal de igual significa. que os dois spins considerados estão aJ.inhados, e (; sinal 

de diferente significa. que os spÍns nâo estão alinhados. Vemos que só ocorrerão bonds 

duplos, todos com probabilidade p = 1 - e-4K" Neste cas.o particular devemos ter então 

que tl1 = q2 = O) ou seja~ os termos de ligação simples deverão ter interação do tipo 

C = x{K - L). Vamos considerar alguns valores de a; possíveis: 
...~ 

x 2 $--1 $-0 ;1;-1 
C- -2K+2L C--K+L C-O C-K-L 
A=K-2L A=-L A=-K A=-2K+L! 
B = (3L  K)/2 B=L B = (L + K)/2 B=K 

Por outro lado~ sa.bemos que quando L = O devemos ter um modelo de Ising com 

duas redes desacopladas, com presença apenas de ligações simples (não- duplas). A única 

escolha de x compatíveJ com essa condição é x ::;: - LFicamos então com a seguinte 

Hanilltollia.na geral: 

(:J1t = -L I: (M'Mj + I)(v;vj +1) + L I: (/ti!'; + 1) (ViVi - 1) + 
<ij> <ij> 

+L I: (l'il'j-I)(v;Vj+I)+(-K+L) I: 1';1';+ (-K+L) I: 1/;1/j 
<ij> <ij> <i.j> 

http:Hanilltollia.na
http:Hamiltonia.na
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A fuução de partição é dada. por: 

z= E TI 
{p,lI} <ij> 

exp(L (/li,,; +1)(",,,; + 1)  4L + 4LI' 

· exp l-L (/li,,; + l)(v;v; - 1)  4L +4LI' 

· exp (-L (/li!'; -1)(";"; + 1)  4L + 4L]. 

· exp[(K  L)/lil'í -K+L+ K -LI, 

·exp[(K - L)v;,,; -K+ L+K - LI (3.42) 

i. Para. L < J() vamos reescrever .z na forma 

z = E II e lO 
L+2K [(1 - p) +PÓ",,6.w,] . [(1 -p) +p8,.,,(1- 5vwJ] 

{p,lI} <'1> 

. [(1  p) +pÓvwj(l  6,..,,)] [(1 - P,.) +1',.6,,,,.,] . 

. 

.[(1 - P.) + P.6"'j] (3.43) 

onde 

,, 
p 

P,. 
Pv 

- 1 -e-4L 

- 1 _ e-2K+2L 

- 1- e-2K+2L (3.44) 

Podemos agora. calcular as probabilidades correspondentes a. cada configuração de 

ligações possível, e que conespondt.'1ll às operações da tabela que define o algoritmo. Por 

exemplo~ a probabilidade de ligarmos spins nas duas redes simultã.neamente é dada por 

Pl=p+(I-p)p,pv (3.45) 

Encontramos então: seguindo este tipo de raciocínio, 

..• 
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2L + e-4K1 _ 2e-2K1'1 

1 -e-4L1'2 

ql - (1- e"K+'L)e-'K+'L 

fJ'2 .-4L(1 _e-'K-2L) (3.46) 

com o que completa.mos a formulação do algoritmo. Note que estas probabilidades só 

sâo válidru; quando L ~ K. Pa.ra. L > Kl a constante de interação entre pares de spin 

representada em (3.39) passa a ser positiva, e devemos então considerar ligações simples 

a.ntiferromagnéticas ao invés de ferromagnéticas. Se procedermos de forma. análoga ao 

caso anterior, encontraremos uma função de partição dada por 

z = I: II e'OL+2K [(1 -1') + pó/,,,,,óv>,,]' [(1- p) + 1'Ó",e, (1 -8vwJ] 
{tl,.v} C;"J> 

. [(l-P)+PÓv<y,(1-0/,;/.,)], [(1-1'/')+1'"(1-0/.".,,], 

.[(1- Pu) +Pv(l- OU",)] (3.47) 

onde 

P 1 _ e~4L 

P;l = 1 _ e-2L+2I( 

Pv = 1 _ e--2:L+ZJ( (3.48) 

Embora perfeitamente válida, esta escolha. não é interessante! porque esta.rÍa.mos então 

trabalhando com uma tabela onde aparecem ligações simples antiferroma.gnéticas, que 

podem favorecer a manutenção de configurações do tipo 'U4. o que não interessa. O 
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correto é considerarmos qu.e a partir do ponto onde L > K ligações simples simplesmente 

deixam de existir1 e construir a seguinte ta.bela para. o algoritmo: 

- -- - . . 

- - - - . . 
(UI) Pt i O O i Pa(Ul) 
(",,) O P. O Põ("') 
(u,) O O p, Põ(u.) 
(",) O fi O P,{u,) 

Linhas cheias representam ligações ferromagnéticas, enquanto que linhas tracejadas 

ligações antiferromagnéticas, Para implementar este esquema, reescrevemos a. Hamiltoni:.. 
a.na na forma 

{31t = -KE (I'-il'-;+ 1)(vivj+1)+ (LtK) E (l'-il'-j+1)(viVj-1)+ 
<Ij> <ij> 

+ (LtK) E (p.;I'-;-l)(vW;+l) (3.49) 
<fj> 

de forma que cada tipo diferente de interação corresponda a uma das ligações presentes 

na tabela. A função de partição é dada por 

z = E TI expIK(JL;l'-j+1)(v,v,+1)-4K+4K]· 
{Jt,vj <lj> 

. exp [(_L~K) (I'-il'-j + 1)(1',"; -1) - 2L - 2K +2L+ 2KJ. 
{J 

. exp [(_L~K) (I'-il'-j -l)(vivj + 1) - 2L - 2K + 2L+ 2K). (3.50) 

Definindo agora as probabilidades 

1 -e~4K1', 
1 -2K-2Lpz -e 

1 ~2K-2Lp, -e (3.51) 

é possível reescrever a função de partição na forma 

./, 
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z = I: II e'K+4L [(1 - 1'l) +1'16.",,5.;>,] . [(1 - p,l +1'25.",,(1 - liv;>,)] . 
{j1,V} <'lJ> í . 

.[(1- 1'3) +1'36"v, (1 - li",.,}]. (a.52) 

Completamos assim a definição do algoritmo de cluster para o caso L > K. 

Finalmente, aqui também é possível definirmos um a.lgoritmo de embedding j e o 

interessante é que ele não será equivalente ao algoritmo encontrado por meio do ma.pea.mento1 

como ocorria. no caso ferroma.gnético. 

Após fixarmos os valores de spin de uma das redes, por exemplo {.k, a Hamiltoniana 

passa a. ser dada. por 

{3'H = - I: (K - LJ.Lil'j )1/'1'; (3.53) 
<ij> 

equivalente à. uma Hamiltoniana de Isíng com constante de acoplamento ferromagnética 

dada por (K - Lfl,.p.j). Note no entanto que as probabilidades assim obtidas não são 

equivalentes as probabilidades obtidas no algoritmo "'compleu/', Por e..xemplol a proba

bilidade de ligarmos spins li em uma. configuração do tipo UI é dada por 

2LP = Pi + qi = 1 _ e-2K- (3.54) 

i 

diferente da probabilidade obtída através do algoritmo de embedding, p = 1 _ e-2K+2L. 

Isto acontece porque o algoritmo de "embeddiugll pode tirar proveito de saber que a 

configuração da outra rede está fixa na. hora de ativar uma dada ligação. Por exemplo) 

para p = -1 e T = O configurações do tipo Uh U2 e U3 possuem a mesma energia, e 

o algoritmo de embedding (tsab.e') que se um par de spins da rede fixa estiver paralelo, 

então qualquer configuração da rede móvel possuirá a. mesma energia. Já o algoritmo 

«completo" precisa congelaI configurações nas duas redes, para evitar que seja atingida. 

uma configuração do tipo U4

http:e-2K-(3.54
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I 
3.5 	 Mapeamento do Modelo de Ashkin-Teller com I, 

Interação de Quatro Spins Antiferromagnética , 
ti 

em um modelo de percolação. 
, 

! 
Vamos mostra.r aqui que o algoritmo de cluster encontrado para o caso antiferromag ,

nético também corresponde a. um modelo de percolação. 

Na verdade~ a forma q-ue utilizamos para encontrar o algoritmo pratica.mente já. define ,I' 

como devemos escrever o mapeamento. No caso L < K, escrevemos a função de partição 

na forma. 
, ~. 

z = I: r:r e'0o+2K [(1- p) + pó,,;"> Ó"'",] , [(1 -p) + pó,,;., (1-Ó'WI)] 
{p,v} <:.]> 

,[(1- p) + pó.w,(l- 5,,;",)] [(1- p.) +P.8",",] , 

, [(1- p,,) + puó"",] (3.55) 

Para completarmos o mapeamento, basta associarmos à cada diferente tipo de ligação 

uma. nova variável, e em seguida SOmarmos sobre as variáveís de spin respeitando aos 

vínculos produzidos pelos §'s presentes em cada ligação. Vamos começar associando 

(, variáveis de ligação da seguinte forma: 

Ól,jltjfiV;;l'j -t l 

é/'i/Lj(! - ó~wJ -. k 

Óv,-"Al - htl,,..J -4 m 

Ó/IU'; -. r 

éVWi - /) 

Podemos então reescrever a função de partição na. forma 

~ 
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55 = L: t IJ: e'0L+2K [(1- 11)6/0 +118",,6.,.;6,,] . 
til,..} {l,m,k,T,~=O} <i» 

'(1 - 11)6"" +pó",., (1 - "v,.;l6.,] . [(1 - p)6mo +PÓ.", (1 - 6"",;l8ml] 

. [(1- p,)6,0 +1',6"",6.,] . [(1- 1'.)6,0+ P,6.;u,6..] (3.56) 

Esta é a função de partíção conjunta entre o modelo termodinâmico e o modelo 

de percolação. Para. somarmos sobre as variáveis de spins, precisamos definir como 

identificar os clusters. Dois spins de uma dada rede pertencerão ao mesmo cluster se 

existir um caminho contínuo de ligações entre eles. Note que) diferentemente do caso 

ferromagnético, os clusters agora são formados por dois tipos de ligações, ferromagnéticas 

e antiferromagnéticas, o que faz com que os spins pertencentes ao cluster não possuam 

necessariamente o mesmo sinal, De qualquer formal para um dado duster continuam 

sendo possíveis apenas duas configurações de spínst e após somarmos sobre as configurações 

de spin encontramos 

L 
z = 11.mt.OJ elO +

2K {<iX-L(1- p) } , { <i;I,t,li} .{<JLo(I - p)} , { <;;TI~/} . 
.{<i;[Lo (1 - P)} . { <;jIT,., p} ,{<i;I,L (1 - p,,) } . { JL/"} , 

N'LxJ:,.o (1 - pv)} .LJI./p} 2 , (3.57) 

onde N<; é o mimero total de dusters nas duas redes. A interpretação da função de partição 

acima é a de que) para. cada vizinhança < ij > de cada uma das redes, atribuirmos 

uma variável de ligação zero ou um para cada um dos cinco tipos possíVeis de ligação. 

Correlações não locais serão introduzidas pelo fa.tor 2N~. Note ainda que existem con~ 

figurações de ligações com peso estatístico zero, quando ativarmos por exemplo ligações 

http:11.mt.OJ
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,, 

I
do tipo l e k na. mesma. vizinhança., devido à. ortogonalidade dos zeros presentes em cada. I 

uma. das Iiga.ç;óe5. 

o procedimento para. mapearmos o caso L > K é o mesmo, sendo agora. necessá.rias 

a.penas três variá.veis de ligação~ por só existirem três diferentes tipos de ligação. Após 

introduzirmos estas variáveis de ligação e somarmos sobre as variá;veís de spin encontra I 
I'" ,

remos a seguinte expressão para. a. função de partição: 

z {I,k~."ol e'K+4L {<iL. (1 - Pl)} . { <iL'pl} .{<,xL (1 - 1'2)} 

: 

t NLJl=l1'2}Lg,}1 -P3)} . LJ]j.} 2 ., (3.58) 

Novamente correlações não locais serão introduzidas pelo fator 2N
"1 e aqui também 

, ! 
ocorrerão configurações com peso estatístico zero. ! , 

3.6 Resultados Numéricos i 

I, 
Dispondo agora de algoritmos de clu~ter ca.pazes de simula.r todo o diagrama de fa

ses do modelo) é interessante estudar a existêncía ou não da. fa-se de Baxter Assimétrica, 

conforme sugerido por simulações de Monte Cado efetuadas por Ditzian et ai. [DBGK80), 

;;, e posteriormente encontrada através de uma abordagem via árvore de Cayley [COS87]. 

Se esta fase de fato existir. ela será de difícil detecção j por ser bastante estreita, 

além da diferença entre a magnetização nas redes ser pequena. podendo acontecer que 

magnetizações diferentes nas duas redes representem apenas um efeito de tamanho finito. 

A determinação da existência desta fase é portanto tarefa. computacional bastante difícil) 

o que justifica a utilização de algoritmos de cluster na simulação: através dos quais 

esperamos obter resu~tados precisos. 

Os resultados computacionais de Ditúan indicam a possibilidade de existência desta 

fase em uma. temperatura. T::::: 4/3, para uma região compreendida entre p = -0.78 e p = 

~ 
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I,, 

-0,75. Nesta. região? devemos utilizar o algoritmo proposto para o caso onde a interação 

de qua.tro spins é antiferromagnética, ou então o algoritmo de embcdding. Conforme 

explica.do anteriormente (ver pág. 80») estes dois algoritmos não são equivalentes, como 

ocorre no caso onde a. interação de quatro spins é ferromagnética, e devemos decidir qual 

deles utilizar. í. 

A nossa. escolha faí pelo a.Igoritmo de embedding, pelos motivos explicados a.nterior

mente (pá.g. 80): acreditamos que o fato de uma das redes estar fixa traz vantagens na. 

hora de transitarmos entre os diferentes estados possíveis, eliminando possíveis efeitos de 

hísterese e permitindo uma descorrelação mais rápida entre as configurações geradas. 

A figura (S.8) mostra os resultados obtidos para a ma.gnetizaçã.o em uma. rede cúbica 

de dimensão linear L ;::: 10, quando varremos o diagrama de fases variando p, em uma 

tempera.tura T = 4/3 fixa. 

1.0 r'-------~---~---~--__, 

0.8 

o .• 

mag 

0.4 

0_2 

.-_..._.~.~ 

------~ 

~ .~ 
0.0 I\::;-----;:;;;;----:;'=---~;;---_:""':_--_!.

-0,90 -6.85 ·(MIO -6,75 -lHO -6.65 
p 

Figura 3_8: Maior e meUlor magnetização, em uma rede de dimensão linear L = 10. 

Devido fi. efeitos de tamanho finito, é sempre possível UUla troca de papel entre as 

redes, com a rede que a.presenta.va maior magnetização assumindo valores de magnetização 

http:a.presenta.va
http:explica.do
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I,. 

típicos da. rede de menor magnetização. Para evitar estes efeitos, estaremos sempre , 
medindo a. maior e a menor ma.gnetização, ao invés da. ma.gnetização em cada uma das 

redes. A regíão entre p = -0.9 e p = -0.8 corresponde à. fase < J.L >, onde uma 

rede está magnetizada. e a outra não. Em torno de p = -0,8 OCOrre uma transição, 

e as duas fases passam ao apresentar magnetização diferente de zero. Note no entanto 

que as duas magnetizações não toma.m-se iguais imedia.tamente, permanecendo diferentes 

durante uma certa região de variação de p. A questã.o é saber se este é reaJ.mente uma 

característica de uma nova fase, a. fase de Baxter Assimétrica; ou se é apenas um efeito de 

>., 	 tamanho finito. Neste último caso. ao aumentarmos O tamanho da rede simulada as duas 

C:l.irvas tenderiam a se encontrar, A figura (3.9) mostra o que acontece tom as curvas de 

magnetização ao aumentarmos o tamanho da rede, 

1., 

+ 
o + + w 

0.13 ~ • i 
i 

i 
•
;: 
, 
t 

•t • ••~ t 

o •, •• 	 ommin,L=22 , • 
(> rr.max,l=22 
~ mmax,u..18Mt 

mag • 	 • fMHn,1.=1S 
o mmax,bo14 
~ mmin.L=14 
+mmax,l:10 

04 r • • mmln, u.104 • 

.2 • 
• 

• o 

o• 

0,0 I
.,'"' .0,78 ..0,76 -0.14 '().7l! .0.)1) ..(j,G8 

P 

Figura 3.9: Maior e menor magnetização) para diversos tamanhos de rede. 

Vemos que de fato os valores para a. magnetização se aproximam, mas não é possível 

concluir se estes valores irão se encontrar ou não. Para chega.rmos a uma conc1usão l é 

necessá.rio efetuarmos uma aná.lise de tamanho finito para. os valores de magnetização 
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obtidos, : I 
! :, 

A figura. (S,lO) representa ajustes de tamanho -finito para a.rroe de menor magnetização . , 

qua.ndo p = -0.71 considerando-se uma lei de escala. mL =mOI:) +aL-ô, e testando diversos I. ,i 
valores possíveis para. o expoente b, Redes de tamanho L :: 10 e L = 12 não foram levadas 

em consideração no ajuste, que foi efetuado com redes de tamanho L = 14 a.té L = 22. 

A estatística utilizada é de 6 x 105 passos de Monte Carla, depois de esperarmos 10.000 

passos para a. lermalização do sistema.. 

0.835 ~ 
1>=1.0 

0.830 

0.825 

0.820 

0.815 

0.810 

0.835 
I b=1.5"

0.830 

0.825 

0.820 

0.815 

0.810 
0.040 0.080 0.080 0.100 0.000 0,010 0.020 0.030 0.040 

0.835 ~ 0.835 
b=2,O f'... b=3.0 

0.830 0.830 

0.825 0.825 

0.820 0.820 r 
~ 

0.815 0.81-5 

0.810 0.810 
0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.0000 0.0004 0.0008 

Figura. 3.10: Diferentes a.justes para o cálculo de mX., para a menOr ma.gnetização. O eixo 
vert.ical representa valores de mL, enquanto que o eixo horizontal L_b. 

Vemos que O melhor ajuste corresponde a b -= 1.5, sendo que para valores de b menores 
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a curva. apresenta uma. certa. concavidade em relação ao a.juste linear, concavidade esta. 

que ínverte~se para valores de b maiores do que 1.5. A figura (3.11) representa. o mesmo 

tipo de ajuste, agora para a rede de maior magnetização. 

0.870 

0.865 

1>=1.0 
0,880 

0,855 

0,850 

<: ; 0.845 
I 

0.940 t 
0,040 0,060 O,OSO 0,'00 0,000 0.010 0,020 0,030 0.040 

0.870 I 7 

0,865 

b;;:;1.5
0,860 

0.855 

0,850 

0.845 

0.840 1/ ! 

~ 


0.870 0,870 

0,865 

0.860 ~ 
b=2.0 

0,865 t 
0.860 r b;3.0 / ~ 

0,855 f 

O,~O r / 0,855 

1 0,850 

0.845 ~ 0.845 

0.840 0.840 
0,002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.00.00 0.0004 0.0008 

Figura 3.11: Diferentes ajustes para O cálculo de m x _, para a maior magnetização. O eixo 
vertical representa \'alores de mL! enquanto que o eixo horizontal L-t . 

Do mesmo modo que ocorria para ao. menor magnetização, b = 1.5 nitidamente cones~ 

ponde ao melhor a.juste. O mesmo tipo de análise foi efetuado pata diferentes valores de 

p, a fim de determinarmos a magnetização da reàe infinita, e determinarmos se a maior 

e a menor magnetização coincidem neste limite, Para todos os valores de p analisados o 

melhor ajuste foi obtido com b :::;:;: 1.5. Os resultados estão na tabela a seguir, que mostra 

... 
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valores da maior e menor magnetização obtidos atra.vés de um ajuste de tamanho finito, 
;~ 

bem como o coeficiente angular da reta obtida. 

fim"" I mmínJ 

'tgmg Itgmg 

p 

-0,71 i 0,8271(3) -0,956(2) I 0,8272(1) . 0.957(8) 

i -0,72 1 0.8146(1) 1-1.122(9) 10.8143(2) 11.125(11) I, 

1-0,731 0,80100(5) I -1.308(4) O,80100(10)! 1.322(9) • 

. -0,74 

-0.75 '0.7728(3) -2.05(3). 0,7730(8) I1.98(2) 

, . 0.7876(2) -1.62(1) 0,7872(2) I1.601(9) : 

i -0.76 0.7594(7) -3.03(5) 0,7577(1) • 2.692(7) : 

,-0.77 0,755(2) -5.8(2) 0,7402(3); 4,68(2)] 

Examinando a tabela, concluimos que existem va.lores de p (p:; -0.76 e p:; -0.77) 

para os quais a magnetização nas duas redes pode de fato não coincídir, mesmo quando 

tomamos o limite de uma rede infinita. A fase de Baxter Assimétrica estaria. presente então 

até o valor p ::;;; -0.76. Se a fase de fato existir, o outro limite da região de existência 

desta. fase será dado pela transição entre esta fase e a fase < J.1 >; onde apenas uma. rede 

está. magnetiza.da. 

Determinarmos a temperatura de uansíção entre estas duas fases através da divergência 

que ocorre na susceptibilidade magnêtica das redes de maior e 1\1enor magnetização; repre~ 

sentadas nas figuras (3.12) e (3.13). A estatística utíHzada é a nlesnla que a utilizada pa.ra 

a determinação da magnetizaçâo. exceto nas regiões de máximo da susceptibilidade, onde 

estatísticas de até lO' passos de r.-lome Carlo foram utilizadas para. Ullla determinação 

precisa de pi, o vaior de p que corresponde ao máximo da susceptibilidade, em uma rede 

de dimensão linear L. 

http:magnetiza.da
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Figura 3.12: Curvas de susceptibilida.de para a. rede de maior magnetização. 
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" t.dO 
<> t ..1li! 
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Figura 3.13: Curvas de susceptibilidade paTa a. rede de menor magnetização . 
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Para deterroiría.nnos a. temperatura. de tra.nsição de uma rede infinita. precisamos supor 

aqui também um comportamento de escala. na. forma. pl =p~+ xL-Y, onde PL é valor de 

p que corresponde ao má.x:imo da. susceptibilidade em uma. rede de dimensão Unea.:r L, e o 

expoente y depende da. na.tureza. da transição. Efetuando Uma análise análoga a. utilizada 

para a magnetização, encontramos que aqui também o expoente que produz um melhor 

ajuste é dado por 11 = 1.5. Os valores d. P:" são dados então por P:" = -0.7769(1), para 

a. rede de maior magnetização, e p~ == -0.7763(1)1 para a. rede de menor magnetiza.ção. 

Os ajustes obtidos estão representados nas figuras (3.14) e (3.15). 

o.mo rt----~-------------, 

O.rr60 

P 1)..7750 

(1.7740 

O.n30 j~;----;;:;"",--""""",---,=;-__.,.!
0.000 0.010' tu:2Q 0.030 (1.040 

L-1,5 

Figura 3.14: Ajuste para determinação de p:.o para a. rede de maior magnetização. 
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o.n&à~(i .,,, ().Q40 ,.'"""" 
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Figura 3.15: Ajuste para âeterminação de p7x, para a rede de menor magnetização_ 

Qual é a ordem da transição? Todos os a.justes de tama.nho finito €fetuados até aqui 

apresentaram comportamento proporcional a L-UJ,. Este expoente não correspúnde a 

nenhuma. combinação óbvia de expoentes de modelos tridimensionais, sendo por outro 

lado igual a JV. Se esta for a origem deste expoente, então est.a. é uma transição de 

1ª ordem. onde o deslocamento do parâmetro que controla a transição é dado agora por 

../fi: em contraste com a dependência com volume da rede prevista para o ~1.odelo de
Jl; 

Blume-Capel pela teoria de Borgs [BK90], ou com uma dependência com V!, prevista 

para transições de primeira ordem assimétricas . 

.Ao caracterização da. transiçã.o como sendo de 1 ª ordem pode ser ainda. confirmada de 

outras maneiras. Por cxemplo_ o máximo da susceptibilidade em função do tamanho de 

rede tem um comportamento que depende claramente com o volume da rede. conforme 

mostra as figuras (3.HH e (3.17) . 

.. 
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Figura 3.16: Máximo da susceptibilidade em função do tama.nho da rede! para. a rede de 
D1roúr magnetização. 
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Figura 3.17: lvláximo da susceptibilidade em função do tamanho da rede, para a rede de 
menor magnetização. 



93 3.6 Resultados Numéricos 

As figuras (3.18) e (3.19) mostram o colapso de dados obtido apartir das curvas de 

susceptibilidade, considerando-se que a transição é de 1 ª ordem. 

0.0040 

I 
0.0030 ~ o!..J,.1Q 

o !..J,.12 
• b.14 
A l".16 8.

l 
, >: l .. 1B U" x/L' 0,0020 ~ •0'" 

o " 
• w 

@ '"Il'0,0010 t 

g •.~~ 
o 

~ C! 4. 
" ... " '" ........ ~~!lft!I'9?í3"'"
0.0000 I ' 

...CO ·300 ·200 ·'00 o 200 300 400''''' 
(P+P,-)Lao 

Figura 3.18: Colapso de dados para. a. susceptibilidade) rede de maior magnetização, 

"" Baseados nas análises apresentadas até aqui) nossa conclusão é a de que a fase de 

Baxter Assimétrica não existe em uma rede cúbica, ao menos para a temperatura para a 

qual antes se acreditava que ela pudesse existir. A Íase < fJ > transita direH\ll1ente para 

a fase de Ba:x:ter Simétrica através de uma transição de 1 ª ordem, conforme previsto pela 

abordagem de campo médio. 

Embora a análise de dados para a magnetização (pág. 88) pareça indicar que a fase 

pode existir para valores de p = -0.76 e p = -0.77 1 as outras análises efetuadas aqui 

não estão de acordo com esta. possibilidade. Por exemplo: os valores de p~ (o valor de 

-t 
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Figura. 3.19: Colapso de dados para a susceptibilidade] rede de menor magnetização. 

p pa.ra o qual a susceptibilidade de uma rede infinita diverge) para as redes de maior e 

menor magnetização não coinddem 1 o que indica que nossa. análise está subestimando os 

erros esta.tísticos envolvidos, o que explica porque os valores da magnetização resultam 

diferentes para p = -0.76 e p ;;:;:; -0.77, A provável fonte destes erros está no fato de 

não considerarmos um erro intrinsico ao expoente b (ou y). Com isto, estamos assumindo 

que este valor ê conhecido com exatidã.o, de acordo com nossa hipótese de que o sistema 

tem um comportamento de e.~cala que depende de -IV. mas o que pode estar ocorrendo 

é que correções devido ao tamanho finito do sistema estejam modificando este valoL Se 

supormos por exemplo que y ;;:;:; 2.0 encontraremos valores iguais para o máximo das 

susceptibilidades dados por p -O.7765(1}, o que mostra que realmente os valores 

distintos encontrados anteriormente para p* são uma consequênda da análise de erros 



95 3.6 Resultados Numéricos 

efetuada não levar em consideração todas as fontes de erro envolvidas. 

Outra confirmação deste argumento é o fato do colapso de da.dos para. li. rede de maior 

ma.gnetização não estar tão preciso quanto o colapso de dados para a. rede de menor 

magnetização, o que indica que o valor de p~ não está preciso o suficiente. 

As curvas de susceptibilidade obtidas a.presentam também apenas um mobdmo} o 

que está. em desacordo com a existência da fase de Ba.xter Assimétrica., porque então 

deveríamos encontrar dois máximos, quando entramos na. fase e quando saímos dela, 

•'. 

11 

.., 
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Capítulo 4 

Mapeamento do Modelo de 
Blume-Capel em um Modelo de 

I; Percolação 

Nos mapeamentos estudados até aqui) estivemos lidando sempre com variáveis tipo 

Ising (±1), onde as transições que ocorrem são constituídas por mudanças no ordenamento 

do sinal dos spins. Desta Íorma, os elusters que representam as excitações do modelo são 

clusters de sinal, o que explica porque algoritmos de embedding são tão eficientes nestes 

casos. 

No modelo de Blume-Capel a situação é diferente, porque além dos estados de Ising 

,.
• 

±l temos também 11m terceiro estado de SPIIl, S = O, que toma o modelo assimétrico. 

Além de uma linha critica de transição tipo Ising) existirá também uma linha de transição 

de 19, ordem, onde ocorrem transições entre spins ±l *-' 0, encontrando-se as duas cu:rvas 

em um ponto trÍcrítíco, 

Descreveremos aqui um algoritmo de duster desenvolvido por nós que é capaz de 

simular o modelo, e que resulta na formaçã.o de clusters constituídos também por spins 

zero, por paradoxal que isto possa parecer, já que spins zero não lnteragcm com os seus 

vizinhos. A indusão deste novo tipo de spin modifica completamente o cenário dos dusters 

formados: ao contrário de algoritmos anteriores, encontraremos aqui dois tipos diferentes 

.. 97 
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de c1ustets, que podem assumir diferentes estados de spin. Veremos que um deles está. 

ligado a transições críticas tipo Ising no modelo, enquanto que o outro é responsá.vel 

peias transições que ocorrem ao longo da linha de 1 ª' ordem, Esperamos então no ponto 

tricrítico uma. transição entre os tipos de cluster característicos de cada. uma das transições, 

o que abre a. possibilidade de caracterizarmos propriedades físicas tricríticas em termos 

das propriedades dos dusteIs formados. 

Por tudo isto) o mapeamento do modelo em um modelo de percolação que resulte 

na formação de clusters equivalentes ao do algoritmo desenvolvido desempenha aqui um 

papel fundamental, porque teremos mostrado então que a construção dos clusters não é 

a.penas um recurso computacional para efetuarmos a simulação, e sim uma construção 

que reftete diretamente propriedades da. função de partição. 

Mostramos neste capítulo que, embora bastante complexo) este mapeamento de fato 

existe, e nos conduz ao algoritmo de: duater desenvolvido anteriormente. Podemos então 

relacionar propriedades de dusters formados na simulação com propriedades físicas do 

modelo. 

4.1 O Modelo de Blume-Capel 

A Harniltoniana do modelo é definida como 

li. = -K I:: SiSj + t::. I:: S;- HI:: Si, Si == ±11 ü, ( 4,J) 
<.i» 

onde a primeira somatória. é sobre spins primeiro vizinhos na rede, II representa um campo 

cristalino ou um potencia.l químico (dependendo da interpretação que damos às variáveis 

de spin): e H é um campo magnético, O modelo foi proposto por Biume IBlu66) e CapeI 

[Cap66] para explicar transições de 1 ª ordem que ocorrem em dióxido de Urânio, e que 

são controladas por efeitOs magneto-mecânicos. 

Um dos aspectos mais interessantcs do modelo é a ocorrência de um ponto tricritíco, 
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onde três fases que coexistem ao longo de uma linha. tripla tornam-se indistinguíveis. O 

diagrama de fases do modelo é representado esquematica.mente na figura (4.1), 

f

~' 

Figura 4,1: Representação esquemática. do Modelo de Blume·Capel. 

Na superfície L.,. duas fases ferromagnéticas coexistem, com oriemação de spin opostas. 

Esta superfície é delimitada por uma linha de pontos críticos tipO' Isíng L;. e uma linha 

tripla (tmcejada na figura.} de 1 ª ordem, onde estas duas fases ferroma.gnéticas e mais 

uma. fase paramagnética coexistem. Estas duas curvas, assim como as linhas críticas L+ 

e L._ encontram-se no ponto P, que é o ponto tricritico. 

A localização do ponto uicritico foÍ alvo de estudos em diversos t.rabalhos, Podemos 

citar como os mais precisos os resultados de Landau e Swendsen {LS86], que utilizaraul 

uma têt:nica de grupo de renormalização via À·lonte Carlo, e os resultados de Beale iBea86], 

atra.vés de uma. análise de tMnanho finito a partir da ma.triz de transferência do modelo. 

"" 
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Maio recentemente, Wüdíng e Nielaba [WN96] efetuaram uma análise do ponto trlcrítico 
t~ 

utilizando-se de um ansatz para a. forma de escala. da. distribuição de probabilidades no 
-". 

ponto tric:rítico. Na. tabela abaixo a.presentamos os valores encontrados por estes autores. 
;. Por simetria, sabemos que o ponto tricrítico estará. no plano H = Q. 

b., T, 

t;" T transição 

0.00 1.695 2ª 
0.50 1.567 2ª 
1.00 1.398 2'" 
1.50 1.150 2ª 
1.87 0.800 2ª 
1.92 0.700 2' 
1.95 0.650 2ª 
1.962 0.620 2ª 
1.965 0.610 tricr. 
1.969 0.600 1" 
1.990 0.550 1ª 
1.992 0.500 Iª 
2.000 0.000 lª 

.

Land.au e Swendsen 1.965(15) 0.609(3) 


Bea.le 1.965(5) 0.810(5) 


Wilàing e N'..I"ba I 1.9665(3) ~lr668(1)
, 

Beale nos fornece também a localização de diversos pontos de transiçã.o: 

Ao longo da linha L), sabenlos que os expoentes críticos serão do tipo Ising. Já no 

ponto tricrítico (,') caráter da transição se modifica, devido a interferência,> entre flutuações 

de densidade e magnéticas) e devemos esperar expoentes distintos, conhecidos como 

expoentes. tricriticos. Sabemos tambêm que em três dimensões os valores destes expoentes 

setão dássícos. a menos de correções iogarftimicas. 
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Na seção (1.4) introduzimos os campos de escala. h, >. e 9. a.través dos quais podemos 

apredar o comportamento de escala. do sistema nas vizinhanças do ponto tricritico, e os 

expoentes dos autovalores associados a eles" ,Yh Y2 e Y'al cujos valores são conhecidos 

através de uma conjectura devida. a. Neinhuis et alo [NBRS79], que relaciona um modelo 

de gás de rede tipo Patts (do qual o Modelo de Blume-Ca.pel é um caso particular) com 

expoentes do modelo de 8 vértices) conhecidos exatamente. Em duas dimensões, estes 

expoentes assumem os seguintes valores: 

77 
lI1 = 	40 =1.925 

9{. 112 = "5 = 1.80 


li' = :5
4 

= 0.8 (4.2) 


Os expoentes tricríticos associados a estes expoentes podem ser obtidos através da 

forma de escala para a distribuiçã<:> de probabilidades [WN96], e sã<:> dados por (o subscrito 

t refere-se à expoentes tricríticos}: 

Q, = 2 - d/li' 

/3, = (d-Yl)/Y2 

;,; 	 ""1, = (2Yl - d)/y, 

Vf ;;;;;: 	 1!Y2 

7], = 	 2-2Yl +d 

</J, = 	 Y,/Y2 (4.3) 

onde <l? é o expoente de crossover, que controla a mudança entre os regimes crítico e 

tricrítico. -_.. -::,--:---:---.,,- 
~Na. análise do grupo de rcnormalí'/,ação. considera.mos que o reescalonamento dos campo.'1 de escala 

é dado por g~ ~ Ài!Ji. onde À; "'" bÁ 
,. fl denominamo.<;.). como autovalor da transformação, e y como 

expoente do aut.ova.IOL 

~ 
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4.2 	 Algoritmo de Cluster para o Modelo de Blume
CapeI 

Vamos reescrever inicialmente a Harniltoniana. do modelo em unidades de temperatura, 

e na ausência. de campo magnético: 

{31i ~ -K :L 8,8; + t. :LS1. Si:;;: ±l'OJ 	 (4.4) 
<i}> i 

onde agora. cada. constante de interação é medida. em unidades de temperatura. 

A forma. mais simples de efetuarmos uma símulação de duster para esta Hamiltoniana 

é através de um algoritmo de embedding, Decompomos a variável S em módulo e sinal, 

da seguinte forma: 

S, := Pi(Ii, Ui = :±:l,pi := 11 0. 	 (4.5) 

A Hamíltoniana. passa a. ser dada então por 

(4.6){31i = [- :L KP'Pi(f;(7j] + [I:t.P,] = [- :L Ki;UiOi] + [:LLl.Pi]
<'}> 	 , <~1> • 

onde 

K .. _ K . ,_ {I{ se Si e Sj são diferentes de zero. (4.7)
'J - P,PJ - O em outro caso 

Esta nova Hamiltoniana pode ser simulada através de um algoritmo de clusr.er que 

cria clusters de sinal na variável (). da lIlesma forma que na HamHtoniana de Ising usuaL 

O termo proporcional a 6 permanecerá const"ante, pois n. etapa de criação de clusters não 

alterará os valores da yariável p. Pam que a simulação seja erg6dicã.1 após cada e~apa de 

criação de clusters efetuamos uma Clapa. de Metropolis: para ser possível modificarmos p. 

Este algoritmo de embedding é bastante eficiente na simulação da linha crítica do 

modelo, uma vez que constrói clusters do tipo Ising, e toda a linha critica pertence a. classe 

de universalidade deste modelo. !\las isto não é suficiente, porque como mencionamos 

anteriormente a linha. de transição de 1 ª ordem é formada por transições que modificam 

http:clusr.er
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4.2 Algoritmo de Cluster para o Modelo de: Biuroe-Capel 

o módulo do spin) que correspondente a. variá.vel p, que permanece intocada. na. etapa 

de formação de dusters. Além disto, o ponto tricrítico é ca.racterizado por flutuações de 

densidade e ma.gnetização, e dusters que representem excitações a.penas de magnetização 

não conterão toda a. física do problema. 

A questão então é formular um algoritmo capaz de modificar também () módulo dos 

spins pertencentes ao duater. Este algoritmo foi desenvolvido por nós [Be96], e pode ser 

descrito da seguinte forma. : 

• Sorteamos o spin inicial do duster, chamado de spin 'semente', 
," 

• Sorteamos entre os dois valores de spin diferentes do valor da semente, com p =1/2 

para. cada um deles, o valor para. o qual vamos tentar mudar a. semente (por exemplol 

se o spin da semente tiver valor +1, sorteamos entre -1 e O). 

• Se a. transição sorteada. for do tipo ±1 -+ =Fl~ utilizamos o algoritmo de Wolff para. 

o Modelo de Ising. Spins primeiros vizinhos da semente e que possuem o mesmo 

valor da semente são ligados com probabilidade Pw= l-exp(-2K). Cada novo spin 

adicionado ao cluster tem seus vizinhos de mesmo sinal ligados com P'Ul1 e seguimos 

com este processo até que não existam mais novos spins a serem ligados. Os spins 

pertencentes ao cluster invertem de sinal, com probabílidade 1. 
{' 

• 	Se a transição é do tipo ±1 +-+ O) chamamos de 'spin proibido' o spin que não 

aparece lia transição. Por exemplo, numa. transição +1 _ O o spín proibido é - L 

LigaulOs então spins primeiros vizínhos da senlcnte que não sejam proibidos com 

probabiUdade p= l-exp(-K), Este procedimento continua até que nâo existam 

mais novos spins a serem considerados. 

Spins ligados ionuam o duster, que é ;:ransformado adicionando-se o valor do spin 

proíbido aos spíns pertencentes a ele. Assim, um cluster constituídQ de spins +1, O 

Q 
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, 
~; 

transrorma-se da seguinte forma.: +1 -+ 0, O -4 -1. A probabilidade de aceitarmos,
;1: 

esta transformação é igual a. I} se a energia. interna do cluster (não consideramos 

interações com a. sua. víz.inhança.) diminuir, Se a energia interna do cluster aum~tar,.. I 

a probabilidade de aceitarmos a nova configuração é exp(-,6Ll.1t), onde 1'.1t é a I 

'. 
diferença. de energia interna ao cluster. 

A figura (4.2) mostra uma possível transição entre clusiers, 

,. 

CO) (ã) 

+ - O - + - ° 
~O • =10 °1 ~ 
O ° O 

+ + - - + + 

Figura. 4.2: Transição possível entre clusters. 

Observe que este é um algoritmo do tipo Wolff, onde em cada. etapa formamos apenas 

um cluster. Para. que o algoritmo seja vá1ido, devemos pro\'ar que ele obedece a condição 

de balanço detalhado: 
W(O' - a') _nA"

=e" (4.8)
W(a' _ a) 

Transições ±1 -4 +1 são completall1entes equivalentes a transições que ocorrem no 

modelo de Ising, já que neste caso spins zero não desempenham nenhum papel especial. 

A prova de balanço detalhado pode então ser realizada da mesma forma. Esta etapa do 

algoritmo é equivalente também ao algoritmo de elllbedàing. 

Mais complicada é a prova. de balanço detalhado para transições onde dois tipos de 

spins díferentes pertencem ao duster. Para efetuá-la.: "amos seguir a mesma estratégia. 

http:exp(-,6Ll.1t
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utilizada. para. o algoritmo de Wol1f quando a.plica.do ao Modelo de Ising, e reesçrever a. 

probabilidade de tra.nsição entre duas configurações na. forma 

W(" .... 0') = WC W8cW. (4.9) 

onde Wc é ao proba.bilidade de liga.rmos spins do cluster, Wac é a probabilidade de não 

ligarmos o cluster com a sua ,rízinhança.~ e Wt> é a. probabilidade de modificarmos o valor 

dos spins pertencentes ao clnster. 

Vamos analisar agora. a condíSão de balanço detalhado (4.8). A probabilidade Wc 

de ligarmos o duster será. igual nas transições direta e inversa, porque a probabi1i~,. 
dade de ligarmos spins será sempre a mesma., e existe o mesmo número de ligações nas 

configurações (j e tT_ 

Para fixar a notação? vamos considerar que na transição direta o spin proibido é um 

8pin -. A razão entre as probabilidades de não ligarmos o cluster com a sua. vizinhança. 

nas transições direta e inversa será dada por 

Ví'ac e-K(/+++l+n+lu++1no) 
(4.10)W ' = e-K(1~_ +t~o+l~_ +Jim}ac 

onde lJlI' é o número total àe vizinhanças entre spins fk internos ao cluster e spins 11 

primeiros vizinhos externos ao cluster na. transição direta, e l;w tem .o mesmo significado 

c na transição inversa. Utilizando agora que 

1+0 = l~o 

100 (o 

10+ := l~+ 


L_ = l;J_ (411) 


encontramos 
Í'\>lac e-K!l++-l+_) 

(4.12)M-ac' = e-K{t'__ -J~~) 

w 
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Se considerarmos agora a. düerença de energia. entre as configurações inicial e final, 

veremos que a. diferença de energia entre o duater e a sua vizinhança é dada exatamente 

pela expressão acima. Já. a diferença de energia interna é levada em consideração pela 

raz.ão entre as probabHidades de transformarmos os valores dos spins pertencentes ao 

duater, WvIW~. Concluímos assim que esta etapa do algoritmo realmente satisfaz a 

condição de bala:nço detalhado. 

Note que esta prova. não pode ser estendida para. um algoritmo do tipo Swendsen

Wang, da forma realizada na seção (2.1). Isto porque podemos ter agora dois clusters 

vizinhos de diferentes tipos (um c1uster de \Volfi' e um c1uster que contenhaspins zero) que 

se transformem simultaneamente, e a configuração obtida desta forma não será simétrica 

em relação à configuração inicial, e desta forma o algoritmo não obedece à condição de 

ba.lanço detalhado, Isto parece ser uma restrição séria) porque se não podemos criar um 

algoritmo tipo Swendsen-Wang então o mapeamento em um modelo de percolação não 

deve existir. Mostraremos na próxima seção que este não é O caso, não só é possível 

encontrarmos um algoritmo tipo Swenclsen-Wa:ng, como também um mapeamento. O 

que acontece é que o algoritmo que resulta do mapeamento é um pouco mais gerai que o 

proposto aqui, que corresponde a uma particular escolha de sua dinâmica. 

O algoritmo também é ergódico, porque é sempre possível construirmos um cluster 

com um só spin) o que nos possibilitará alcançar todas as configurações possíveis. Não é 

necessá.rio então acrescentarmos uma etapa. com o algoritmo de Metropolis, como ocorria 

com o algoritmo de embedding. 

4.3 Mapeamento em um Modelo de Percolação 

o algoritmo encontrado na seção anterior possui todas as propriedades àesejadas: é 

capaz de criar cluster relevantes tanto paTa transições de segunda ordem quanto para de 

primeira, e como consequência. deve refletir de forma a.propriada as propriedades do ponto 
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tricrítico. 

Mas ele possuí algumas peculariedades! que podem nos levar a acreditar que ele 

não passa. de um recurso computacional curioso. Para. começar} spins + e - não são 

equivalentes em clusters que incluem spins zero l é difícil entender porque é necessário 

excluirmos um dos sinais de spin do cluster formado. Pior do que isto, como explicar que 

spins zero formem ligações) se eles não interagem com os seus vizinhos? E como explicar a. 

existência de duas probabilidades de ligação diferentes, quando a. Hanúltaniana só possue 

um termo de interação? 

A resposta para. todas estas questões devem estar contidas em um mapeamento do 
,-. 

modelo em um mod('Jo de percolação que resulte nos c1usters [orma.dos pelo algoritmo. 

No entanto, encontra.r este mapeamento também ê uma questão delicada, porque a Ha

miltoniana. do modelo parece bastante intratâvel para ser representada em termos de 

expansões em grafos) como na ahordagem de Hu (ver seção 2.3)) o que resultaria em um 

mapeamento t. 

Para procurarmos solucionar estes problemas, vamos reescrever a Hamiltoniana em 

termos de duas novas variáveis tipo Ising J1. e V j definidas por 

I"i = +S;+Si- 1 

c, Vi -S?+S;+l (4.13) 

Temos então a seguinte tabela: 

I" v S 
-~.-

+ + + , 
+ O • 

c~=-c:-::--~-_·_~·-

tNn. verdade. Hu !:Hum] ]>l'{)flO.'i um mapeamento para o modelo atravé.,. de um gás de :rede tipo Potts. 
mas o al{ti'l1'Íuno fel'nll.a.nte niin é ;:"»<1.Z de reprf'Jl:cntar flutuações de den:;;ídadc. não representando então 
todas n.'I caract.erísticas fíhl<:a.'<, r!{J :.1odelo. e nâo ílendo apropriado para o (lsl_udo do ponto tr:kritico. 

'" 
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Note que o estado p. = +) V = - não existe. Ao escrevermos a função de partição para 

o modelo teremos de levar em conta este vínculo para. {) número de estados possíveis} e as 

proba.bilidades de ligação do algoritmo deverão ser definidas de forma tal a ser possível 

obedecermos a. esta condição. 

A motivação de tennos introduzido estas va.rlá,veis é que um duster constituído ort~ 

ginalmente por spins S =+ e S =- Oé constituído agora por um cluster de spins + na. 

variá.vel V j enquanto um cluster de spins S = - e S = O constitui-se agora de um cluster 

de spins - na. varjávelll. Da definição de f.L e v concluímos que Si = Pl~""j) e efetuando 

esta substituiçào na Hamiltoniana. encontramos 

fl1í = - ~ L (!li!'; +ViVi + !li"; + /';1';) + ~ L(!li + v;)' (4.14) 
Cij> i 

Vamos considerar por enquanto a Hamiltoniana na ausência de campo cristalino Ll. Temos 

as seguintes configurações de energia. possíveis: 

u_ E!",,-K 

• 

". E.~O 
. + + • 

UI 1l,"'O 

• 
E," o'. • 

E,'" l-:", 

Figura 4.3: Possíveis configurações1 com as suas respectivas energias. 
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Como de há.bito~ em cada grá.:fico representamos uma. vizinhança. < ij > nas duas 

redes, com a rede f.l. por convenção "em cima." da rede v. Por exemplo, em Uz os valores 

de spin representados correspondem a. uma vizinhaça 

fLi I'-j 

Vi Vj (4.15) 

Nossa esperança é a de que seja. possível mapearmos o modelo de Blume-Ca.pel utilizan· 

do estas novas variáveis. Mas o primeiro passo é mostrar como encontrar um algoritmo de 

c1uster em: relaçâo a estas variãveis, e verificar se este algoritmo corresponde ao encontrado 
! 

para a Hamiltoniana de Blume~Ca.pel original. Visando a estes objetivos, vamos definir 

as seguintes probabilidades de estabelecennos ligações: 

x x x (4.16) 
p q r s 

Linha ondulada corresponde a ligação entre spins diferentes, enquanto que linha. cheia 

corresponde a ligação entre spins iguais. Cada gráfico representa. uma. vizinhança < ij > 

nas redes J.t e v. Por exempio: 

f.t; P-j 

Xt 
Vi /.Ij 

A escolha destas operações de ligação é arbitrária, poderíamos ter escolhido outras j 

mas na.da garante que eslas resultariam em um algoritmo válido para o Mudelo de 

Blume-CapeL Pur exemplo. a escolha mais direta teria sido escolhermos ligações simples 

associadas à cada um dos termos de interação. Mas esta escolha fracassaria
j 

porque 

poderíamos então gerar configurações de ligações onde a escolha de configurações de 

spins que satisfaçam à condição de vínculo não seria possíveL A escolha apresentada foi 

efetuada de forma tal a sempre ser possível obedecer a condição de vínculo presente nestas 

>\ 
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:.. 
'" novas variá.veis, e de forma a obtermos o algoritmo de c1uster proposto anteriormente. ., 
~~; Na. verdade j sabemos onde devemos chegar; estamos utilizando o aigoritmo de cluster 
-;f 

proposto anteriormente como referência. 

.'. Vamos encontrar agora o valor destas diversas probabilidades, utilizando o método de 

Ka.nde1 e Domany ~KDgl1. Com este fim, construímos a seguinte tabela, com as possíveis 

ligações em cada configuração: 

. . -
x X X X_. 
p.(u,)(u,) Opq ! p(l - q) . q(l - p) O-_. . 

(U2) : O O I q O , O I P,(u,), , _ .. . , OT P,(Uj)O(U3) : O O 
, 

OO O s P,(u,)O(Ui) 

. P,(u,) ~ 1(u,) O O O O O 
_ ................_ ..~ ._............_-

Por Pa(Ui) representamos ti. probabilidade de não efetuarmos nenhuma operação de 

ligação em uma dada configuração 'Ui_ Escolhemos Pd(us) = 1 porque não queremos 

congelar este tipo de configuração, que é a de nlaior energia. 

As probáb.ilídades de eliminação Pd ( 'Ui) obedecerão à çOndição 

PJ(Ui) = .Si -c, (4.17) 

onde E; é a energia da particular configuração Ui_ e C" é uma constante independente da 

particular configuração U;. Como já escolhemos P,,(U5) =:: L temos que Cf! = l\., e todas 

as outras probabilidades de eliminaçã.o já estão definidas. Temos que 

F.(u,) - e-2K 

p.(u,) - C~K 

P,(u,) - e-K 

P"(,,.) e-I< (4.18) 
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o valor das demais probabilidades resultam da condição de normalização. Desta 

forma.! 

1 -e-Kl' = 
1- e-Kq = 

1r -e-K 

s - 1 -e-K (4.19) 

Encontramos assim um algoritmo que obedece a. condição de balanço detalhado nas 

• novas variáveis, J.I. e v. Resta verificarmos se este algoritmo é equivalente ao algoritmo 

desenvolvido anteriormente para. a variável S, e se é possível obedecermos à condição de 

vínculo destas variáveis. 

À primeira vista ísto parece não acontecer, porque no algoritmo original existiam duas 

e-2Kproba.bilidades diferentes de criarmos dusters: p ;:::: 1 - para clusters tipo Wolff, 

que são constituidos de apeno.s um sinal de spin que será invertido a.pós a transição; e 

p = 1 - e-I< > para clusters U1istos~ formados por dois tipos diferentes de spins1 sendo que 

o terceiro tipo possível é proibido de fazer parte do cluster. Estas duas características do 

algoritmo parecem não ocorrer aqui, porque não há sinal de splns proibidos e: também só 

temos uma proba.bilidade de ligação~ p:;;;;;. 1- e-K, 

til O que acontece é que a probabilidade: àe ligação que cria c1usters tipo \oVolff resulta 

de uma combinação das possíveis formas de ligarmos o cluster. Para ver isto: vamos 

considerar a seguinte transição tipo \1'olff: 

Si Sj Si Sj 

"~~+I + +] -
, 
I 

Figura 4.4: Transição tipo Wolff na variável S . 

.. 
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Nas novas variá.veis p. e v esta transição é representada. por 

!-li + + ~, ~, - ~, 


v, + + v, v, v, 


Figura 4.5: Transição tipo Wolff nas variáveis Jl e 1/. 


Podemos efetuar esta transição ligando de três forma..'i possíveis~ 


ou
ouXx (4.20) 

A probabilidade de efetuarmos esta. transição é dada então por 

P =pq +p(l-q) + q(l- p) =1- e-ZK (4.21) 

que é a probabilidade de ligação para criarmos spins tipo 'rVolff no algoritmo oüginaL 

Vamos considerar agora uma transição que mude o módulo dos spins) por exemplo: 

S, $, 5, 5,• 

+ [ O O~ 
Figura 4.6: Transição que muda módulo dos spins na variável S. 

11, + + ", ", - - Uj 

v . , - + "j 

-_.~ 

Vi + + v, 

Figura 4.7: Transição que muda módulo dos spins nas variáveis f.1 e v. 
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A forma de efetuarmos transições entre estas configurações é através de ligações tipo 

(4.22) 

Em '" esta probabilidade é dada por P(u,l = (1- .-K)e-K, enqua.nto que em "2 ela 

é dada por P(Uz) = (1- .-K). Note a presen<;a do termo adícíonal e-K llll. probabilidade 

de ligação em UlJ em relação a probabilidade utilizada no algoritmo para. a variá.vel S. 

Ele está presente aqui de forma a compensarmos a diferença. de energia entre um duster 

de apins com módulo 1 e um duster de spin O. No algoritmo na variável original Sesta. 

diferença de energia ê levada em consideração quando consideramos a probabilidade do 

clustcr ter seus spíns modificados (probabilidade de transição W.. ). No algoritmo nas" novas variáveis esta diferença de energia. é considerada em cada ligação, mas {) efeito 

global é o mesmo, Se uma ligação do tipo p for a.tivada. os spins do cluster não poderão 

mudar de módulo, o que corresponderia ao caso em que a probabilidade de transição para. 

o cluster na variável S impede que ele se modifique. 

Uma. última questão que falta ser esclarecida é a que diz respeito aos spins proibidos. 

Na form.ulação nas novas variáveis este conceito não existe~ mas acaba ocorrendo de forma 

indireta.. O que acontece por exemplo se criarmos o seguinte tipo de duster, que na 

formulação original era impossível, devido a presença. de spms proibidos? Este cluster só 

(I 
5, S'> S, 

I· O ~l 

Figura 4.8: Cluster possível na nova formulação, 

pode ter sido ligado dá. segulnte form.a, nas variáveis jt e v: 

+xx (4.23) 
+ + 


'" 
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i, 

," o que está acontecendo é que devido ao vínculo só existe uma configuração de spins 
"-;;. 

compatível com esta configuração de ligações: ela mesma. Conc1uimos então que ao 

{" incluímos três tipos diferentes de spins no mesmo cIuster o cluster necessariamente não " 

, se modifica. Ou seja, este duster nã.o vai ser responsável pelas transições que vierem a 

ocorrer. A introdução de SpiDS proibidos na. formulação original é na verdade uma maneira 

de evitar-se este tipo de situação, já que a criação de um cluster que não se modifica é 

Íneficiente em termos computacionais. Mas o importante é que os spins pertencentes a. 

clusters responsáveis por transições na rede terâo sido ligados com a mesma probabilidade) 

estes dusters serão idênticos nas duas formulações do algoritmo. Com relação ao vínculo, 

esta é também a pior situação que pode ocorrer, uma onde só existe uma configuração de 

spins compatível com a de ligações. 

Conseguimos então formular um algoritmo do tipo SwendsenwWang para. a o modelo, 

algo que em termo das vo.riá.veis S parecia impossível. A diferença. entre este algoritmo 

e o formulado anteriormente na variá.vel S é a possibilidade de incluirmos spins antes 

proibidos, sendo que para isto pagamos o preço de termos apenas uma configuração de 

spins compatível com esta configuração de ligações. 

Qual o efeito de incluirmos o campo cristalino b..? Teremos então que a energia de um 

spin irá se modificar ao efetuarmos transições +1 H 0, Isto é provocado por um termo 

adicional na Hamiltoniana.! 

"(fI'1 \v'f. (4.24)2 1+ 2 +J4w) 

Como f-L e v são variáveis de Ising. os dois primeiros termos são constantes e não 

precisamos nos preocupar com eles. O último termo correspoIlde a interações antíferroR 

magnéticas entre spins J1., e v;. de forma tal que quando estes dois spins tiverem sinais 

opostos (spin O na variável S) podemos ligá~lo5 com proba.bilidade p = 1 - e~tJ.. Para 

que uma transição entre módulo de SpÍllS sejR possível; é necessário então que nenhnm 

spin zero pertencente ao cluster seja ligado, e a probabilidade disto ocorrer é e~6N", onde 
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No é o número de spins zero no cluster. No algoritmo original, este termo era levado 

em consideração na. probabilidade de a.ceita.:rmos uma modificação no valor dóS spins 

pertencentes aO' clnster, Wv } o que é completamente equivalente. 

Tendo encontrado um algoritmo tipo Swendsen~Wang para o modelo, tudo indica que 

um mapeamento a. partir da funçã.o de partição deve também ser possível. Na a.usência 

de campo cristalino) a. função de partição é dada por 

• [K K K K 1z = " IT exp _H'H' + -l/'V' + -,"V, + -H'V) (4,25)6." 4rt.1"') 4 "1 4""'3 4r:;~ 
{fl,v} <'1> 

O asterisco sobre li somaiória. indica a restrição causada pelo vínculo: apenas confi
(; 

gurações que obedecem ao vínculo serão consideradas na somatória. Podemos reescrever 

esta. expressão como 

Z • [K K 1 [K K 1 (4.26)= L IJ exp '4J.LtJ.Lj + 4'l!iVj • exp 4'JtiVj + t;IJ.jili 
{tt.y } <I:;> 


ou ainda 


z= E• AS (4.27) 
{t~,,,} 

onde 

A:= [eK/28/,,;tjóV;vJ + ó/t;l:i(l - ÓY';Vj) + 8viPj {1-Iif'ipJ + e-
KI2(1_ 6,Ji/1J(1- t511' VJ] 

(4,28)
(I 

e 

B = [e.K/2ó/tWió.u:U, + 61"vj{l - li)t,v,) + é,JJ",.{l-· 6,.,v) + e-K/Z(l - ót'i'!j)(l - 6'4jll.)] 

(4,29) 

Após algumas: manipulações das funções delta) podemos reescrever A e B da seguinte 

forma: 

1(/2 '('1 ~1()r , + (~K!' -K)' (1 ' )A e . l - € <1fL,,'jVVWJ e - e [.;01/1, - uy,vi 

2 
T (e- K / - C[(}6"'w,(1- Ópill,) + e:- K ] (4,30) 

., 


http:4J.LtJ.Lj
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B = .1</2 [(1- e-K)8.w,6.,v, + (e-1</2 - .-K)6.,., (1 - é" v,) 

+ (e- K/' - .-K)5"v,(1 - 6,w,) + e-K] (4.31) 

Vamos introduzir agora a seguinte notaçã.Q simbólica para os deltas de kroenecker. 

X ÓJ1illjÓ~iV' 

Ó/JULi ÓViV1 

X 6",v,(1 - 61"v,) 

X 61".,(1 - ó.",) 

w"" i
i 

. 

bvjVJ (l - bIL;/,) 

Ó/I;;'.J(l - &",<1') (4.32)WJC 

Podemos então reescrever A na forma simbólica 

- - WJCt 
A = ,K/2 (J - e-K) _+ e-K + .-K/'(I_ e-K1') WJC + e-K/'(J - ,-K/2) _1'4.33) 

[ 
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ou 

A = eX [(1- .-K) =+e-K] , [e-KI' +(1- e-KI') (= +:: )] (4.34) 
, .. I ~ ... 

AI A2 

De forma.. análoga, podemos reescrever 8 na. seguinte forma: 

B=eK [(l_e-K
) X +e-K] , [e-KI'+(1_e-KI2) (X + X )] (4.35) 

~ ".'~ '. 
Bl BZ 

OS termos AI e B1 já. estão em forma. conveniente. Utilizando as relações (4.32) 
t 

notamos que, devido a presença do vínculo) 

- """"" """",,+_=X+X (4.36) 

e portanto A2 ;;:: B2. Vamos reescrevê-Ió de fo:rma conveniente: 

A2 = .KI' [e-Xi' + (I - e-K/'Z) X] . [e-KI2 + (1- e- K1') X] (4,37) 

Juntando todos os termos, a função de partição é dada por 

• 
~ 

z= 'L II e'K [ (1 - e-K) =+ e-K] . [ (1- e-K) X + e-K] . 
{/l.v} <ij> 

, [ , 
[ (1- e-K12JX + e-KI'] . (1- e-K/') X + e-K/,)~.38) 

Expandindo os termos quadráticos, encontramos 

• 
2 = 'L II é K [ (1 - e-K) =+ e-Kl. [(1 - e-K) X ;- e-K] . 

{lu,} <iJ> 

[(1- e-K)X +e-K] . [(1- e-K) X + e-K] (4.39) 

I> 


http:e-K/,)~.38
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Vamos introduzir agora o campo cristalino. A função de partição será. multiplicada. 

então por um termo na forma 

e-t LIIH.,)' = TI exp [-: (p; + V[ + 2!Liv;J] =e-1" 17exp [-24. !LiVi] (4.40) 
• 

onde N é o número de sítios da rede. Podemos reescrever esta expressão como 

IN->lA [ 1e--'- TI (1 - e-6)(1 - 6pwJ + e-A (4.41) 

ou 

"'-']A [ ~ ] (4.42)e--' -17 (1 - e-A) :? + e-" 

onde introduzlmos ti notação ~ = (1 - óPiY,-) para representar ligação entre spins p..; e Vi 

de sinais opostos. 

A função de partição completa, ciesprczando-se constantes, é dada então por 

. 
E=::: ETI [ (1- e-r.) =+ e-K] . [ (1- e-R) X + e-K] . 

1!'.V} <i}> 

[(1- e-KIX + e-K] .[(1- e-K) X +e-K] 

TI [(l-C-A) ~ +e-"] (4.43) 

Introduzindo agora "'l.dáveis de ligação: utilizando a convenção 
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variável q 

X variável p 

X variá.vel r 

X variável 8 

variável tt; ~ 


e considerando que cada uma destas variáveis pode assumir os valores O (ligação ausente) 

ou 1 (lígação a.tivada)) e estão definidas para cada vizinhança < ij > da rede, escrevemos 

a função de partição na forma 

Kz = t TI {t [(1 -e- ) =5q1 + e-f( óqo]} {t [(l -e-K) XÓ'I + e-Kó",,] } 
{lIJ'] <fJ> 01=0 p=íJ 

{to [(1 - e-K)X 8,1 + .-KÓ,.]} {t. [(1- .-K) X6,1 + '-"6,0]} 

6{1ft. [(1 - e- ~ Ó" + '-"61O]} (444))'" 
que pode ser reescrita. como 

z = t I: {TI [(l -e-X) =6q, + e-i( 6qo] . [(1 -e-K) X lp' + e-x6",,] 
{p.!>} {q.l',J\·ut <i]> 

. [ (l- e-K)X 6" +e-K6..o]. [(1- e-X) X 6,1 + e-Kó.•o]} 

.{If [(1- e-") ~ Ó".;- '-"6m] } (4.45) 

.. 
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onde i:{g,p,T,J,t} é a. somatõna sobre todas as configurações de ligação possíveis. 

Vamos considerar a.gora. que cada. possível configuração de ligações da. rede constitui 

um grafo G', Podemos então representar a. expressão acima na forma 
I' i 

• 
z~I: I: [«XL (1 - .-K)=] , [<;iu'=O e-

K] . 
{fl,v} G'çG 

K· [)Ll (1- e-X) XJ . LXlp=o e- J . 
K· [),L (1- e-K)X ] . L'iIL e ] , 

·[«XL (1- e-K) X J . [«AL e-K ] 

(4.46)[iTIY -e-b 
) ~ ] [Jl:-u1. 

Esta. é uma. função de partição conjunta entre o Modelo de B]ume~Capel e um modelo 

de percolação. Para encontrarmos o modelo de percolação l devemos efetuar a somatória 

sohre as variáveis de spin fJ e v. 

Um primeiro passo para efetuarmos esta somatória ê a identificação de clusters como 

conjuntos de spins conectados por um caminho contínuo de ligações. No- entanto, a 

situação aqui é bem mais complexa do que as tratadas anteriormente, nos modelos de 

Ising t': Ashkin-TellcL A presença. de ligações r e $ torna possível que diferentes sinais 

de sp1n pert.ençam ao mesmo duster. através de ligações com spins 5 = 0, que forma 

uma espécie de ponte entre os diferentes sinais de spin. Além disso~ o número de estados 

compatíveis com uma dada configuração de ligações depende do número de spins diferentes 

penencentes a um mesmo duster, e da natureza das ligações que o constituem. 'Um duster 

pode também pertencer a ambas as redes, p, e v, ou então a só uma delas (ligação q, ou 

ausência de ligações). 
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o cluster mais geral possível possuí os três tipos diferentes de spm (na variá.vel 8), 

com spins zero formando uma. ponte entre os diferentes sinais, Nestes clusters mais gerais, 

existe uma relação unívoca entre a configuração de ligações e a coníiguração de spins, ou 

seja) existe a.penas uma configuração de spins compatível com a configuração de ligações. 

Um exemplo deste tipo de duater é dado na -figura a.baixo: 

J' + +XX= (4.47)v + + + 

, É interessante introduzirmos aqui o conceito de ilha de spms. Como explicamos acima) 

spins de diferentes sinais s6 podem pertencer a um mesmo c1uster quando são conectados 

através de pontes de spin zero, e estas pontes são sempre constituídas por ligações 1" ou 

s. Vamos chamar de ilha a. cada um dos blocos de spins de mesmo sinal que pertencem 

a. um cluster, e que estão conectados uns aos outros através de pontes de spin zero. No 

exemplo da figura (4.47), temos duas ilhas1 uma. formada. por spins + e outra. por spins 

-, conectadas por um spin zero. Note que uma. permutação r $ implica em uma+--'i 

inversão do sinal de todos os spins da. ilha conectada por aquela ligação. Por exemplo, 

efetuando uma permutação T -. S na figura. anterior tería.mos a. seguinte configuração de 

spins possível: 
<: 

I' + + - + + 
=XX= (4.48)v + + + + + 

Jáquando o cluster ê formado por dois tipos diferentes de spin, existem duas configurações 

de spin compatíveis com a configuração de ligações, por exemplo, 

f1 + +X 

(4.49)v + + + 

'Í' 
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ou 

I' 

+=x (·UO)v + 

Finalmente, devemos considerar o caso onde o cluster é constituído por apenas um 

tipo de spin, Não teremos então a presença. de ligações f' ou s no cluster, mas devemos 

considerar ainda. dois casos distintos) se ligações do tipo p estão ou não presentes. Se 

estiverem presentes, teremos duas configurações de spin possíveis1 S = + ou S ::= ~, 

Por outro lado) se estiverem ausentes então S ::= O também será possível) e teremos três 

estados de spín compatíveis com a configuração de ligações, 

Vamos iniciar agora a soma sobre as configurações de spins l considerando a Ha

d 
! 

miltoniana mais gera.l onde existe um termo de campo magnético presente na forma 

B'Ei Si = f L:i(t-t.'+Vi), que aparecerána.função de partíção na forma IL'exp [~(J.41 + Ui)]' 

Considerando inicialmente o caso onde o duster é constituído por apenas um tipo de spin, 

temos duas contribuições distintas1 conforme expHcado acima.. Quando ligações do tipo p 

estão presentes, a contribuição estatística desta configuração é dada por 

(e"" + e,<Bn) (4,51) 

Quando ela está ausente spins zero são também possíveis. e a contribuição é 

(1 + cD1' + e-- n,,) (4,52) 

Nas expressões acima, 1!. é o número de spins em cada uma das ilhas. Como o duster 

é formado por apenas um tipo de spin, a ilha aqui equivale ao duster inteiro, nos casos 

onde ° cluster não é constituído por spins zero. 

Nossa estratégia para efetuarmos a soma. sobre configurações será sempre fi. de pro

curarmos escrever o peso estatístico da configuração na forma de um cosseno hiperbólico 

(cosh), como nas expressões acima, 



123 4.3 Mapeamento em um Modelo de Peroolação 

Vamos analisar agora o caso onde o cluster é constituído por dois tipos diferentes de 

spin (em relação à. variá.vel S). Existem então duas configuxações de spin compatíveis 

com cada configuração de ligações} representadas por exemplo nas figuras (4.49) e (4.50), 

No entanto, elas não correspondem a uma inversão do sinal dos spins, e nã.o encontramos 

uma. contribuição tipo cosh. 

Foi para solucionar este tipo de situação que introduzimos o conceito de ilhas. Confonne 

explicado anteriormente, ao efetuarmos uma permntação l' ;..-+ S invertemos o sinal da ilha 

conectada ao cluster a.través desta ligação, Se efetuarmos então uma soma parcial,sobre as 

configurações de ligação, de iorma a somar configurações que diferem por uma. permutação 

" 	 r +-+ $) obteremos a contribuição tipo cosh desejada, A contribuição deste tipo de cluster 

para a somatória será. dada então por 

[II (c no + c-Bnl] + [ II (eB
" + e-n•• )] 	 (4,53) 

ilhail 	 1lI1m10 

A primeira produtória é sobre todas as ilhas de sinal iormadas no duster. A contribuição 

deste primeiro termo corresponderia. à configuração representada na figura (4.49), se 

somarmo..<; também a configuração resultante da permutação 7" s possível. No caso<0-1 

representado 	nesta figura só temos uma. ilha de spin: se outras ilhas estivessem presentes 
(l 

a sornatórla sobre todas as permutações possíveis resultaria em um produto de cossenos 

hiperbóiicos~ c.onforme representado acima. 

A segunda produtória é sobre todas: as ilhas de spin zero que ocorrem em (4.49), sendo 

que no é o número de spins zero em cada uma destas ilhas de zeros. Esta contribuição 

ocorre devido à existência de Ullla outra configuração de spins compatível com esta 

configuração de Jigaç,ões, e que está representada em (4,50), Kesta outra configuração, 

spins que originalmente eram zero possuem agora um sinal: interagindo então com o campo 

magnético, Somando aqui também sobre configurações que diferem por uma. permutação 

'" 
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r H s obtemos a. contribuição na forma. de cosh. Se uma ligação do tipo t estiver presente! 

este termo referente ao número de spins zero não aparecerá, porque os spins zero estarão 

fixos. 

Finalmente, quando três tipos diferentes.de spins pertencem ao mesmo c1uster só existe 

uma configuração de spins compa.tível com a. configuração de ligações~ mas somando aqui 

também sobre todas as permutações T +-t s possíveis encontraremos a. contribuição tipo 

cosh desejada, e a contribuição deste tipo de duster é dada então por 

II (eD• + .-Du) (4,54) 
illuM 

Juntando todas as diferentes formas de contribuição) a função de partição do modelo 

de percolação é dada pOI 

P" 
Z= >:

~ 

G'çe 
LXt, (1 - ,-1<1 ] . [<i;!l.=o e-K ] . 

X'[<iXt, (l_e- ) X] ,[<iXto .-K ] . 

,LiXL li - ,-K1X] ,[<iXL e-K ] . 

K,[J:L i,1- e ) X] ,LXLo ,-I< ] . 

6,[,g,(1- ,-6) ~ ] . ligO e ] , 

'[1](eD"+e-O [1](1+eB"+e-O 
")] , ,,)] . 

. [IJ(c." +e- S
") +1] (e B'" + e-O,,")] , (4.55) 

I , 

~ I 

.I,, 
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o índice sobre a somatória indica. que configurações que diferem apenas por permutações 

T ~ s devem ser somadas apenas uma vez. 

A produtória. A é sobre todas as ilhas de spin pertencentes aos seguintes tipos de 

duster: 

• 	 qualquer c1uster com liga.ções p presentes. 

• 	 qualquer cluater com ligações t presentes, mas que possua também spíns diferentes 

de zero. 

- • clusters formados por três diferentes tipos de spin na. variá.vel S. 
~ 

A produtória C é sobre dusters com um só tipo de spin S, e que são constituídos 

unicamente por ligações q. 

A produt6ria D é sobre ilhas de spin formadas em clusters com dois tipos diferentes 

de spin, e a produtóna. E sobre ilhas de spins zero presentes neste tipo de cluster. Estes 

dusters serão constituídos por ligações q, T e $. 

Vamos definir agora o termo que estabelece ligações como 

II(G',p) = [<i,TI':l (1 - e-X) =] . [<i,lt. e-K ] . 

K '" 	 [,,xt, (1 - ) X l· LiJtó e-K l·e-

Kr rr (1- e- K »):( .[rr e ]l<.»:"",,,1 	 J <:I}.>:.=o 

.[<iin:l (1 - e-K) X] .Lin:O e-x ] 

(4.56).[,ny -e-~) ~ l· [in:-~l 

<> 


L 
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A função de partição passa a ser da.da. então por 

z= ~ ll(G',p) [II(esn+e-sn)). [II(l+eB'+e-sn)]. 
G";;.G A 	 C 

.[1] (esn +e-S') +1] (eB" +e-sn.)]. (4.57) 

Esta é a função de partição do modelo de percolação, Se desejássemos recuperar a 

função de partição origínal j deveríamos definir agora. variáveis de spin que obedecessem 

ao vínculo original) e que satisíizessem as diversas configurações de ligações pússíveis. 

Somaríamos então sobre as variá.veis de ligação, recupera.ndo então o Modelo de Blume

CapeI. Note no entanto que algumas configurações de ligação são incompatíveis com 

configurações de spin, devido a presença do vínculo. Este é o caso de configurações de 

ligações do tipo prp ou psp) que possuirão então peso estatísitico zero. 

Podemos agora calcular algumas quantidades físicas de interesse em termos de pro

priedades dos cluster formados no modelo de percolação_ A magnetização é dada por 

M(G,p)~ lim !im 	 ;':B1nz (4.58)
.8_0+ A ..... :,() IV v 

ou 

. . 1 P':;: a {[ 	 ) [ M= l~ll+ ~-'." -,- L 11(G',p)- II(eB"+e-s,), II(l+c·"-:- B")1. 
B (I fi = l\ Z G'çG ôB A 	 c " 

.[1](eB"+e-.")+ I}(e."+e-S"")]}(4.59) 

Vamos calCUlar o efeito da derivada em cada uma das produtórias. Ao derivarmos em 

relação a B a. produtória A encontraremos uma contribuição do tipo 

fJ ( \fJB I]2coshIBnJ) 	 ~ (2sinh Bn,)n,(2cosh Bn,)··· (2cosh Bn,,) + 

+ (2 cosh Bnl)(2 sinh Bn,)n,··· (2 casIlBn,) + 

i 
! 

~ I
I 

I 


http:I}(e."+e-S"")]}(4.59
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+ ... + 

+ (2cosh Bn,)(2coshBn,) .. · (2 sinhBn,)nc , (4.60) 

onde consideramos que existem c ilhas formadas por clusters do tipo A, designadas por 

nl, n2.· ., I nc· Resultados similares são encontrados ao calcularmos o efeito da derivada. 

nas demais produtórias. 

Vamos analisar agora o efeito de tomarmos o limite B ...... O em Is IIA(2 cosh Bn). 

Como limB.....C> 2 sinh Bn = 0, a menos de quando n -+ 001 vemos que só restarão termos 

onde n é o número de spins de uma ilha que percoIa, Desta forma, 

r 
lim !B 11(2 cosh Bn) = NA (4.61)
H....O u A 

onde NA é o número total de spins que pertencem a ilhas de dusters tipo A que pe!colam. 

Através do mesmo tipo de raciocínio I definimos Nc• Nv e N E como sendo o número 

total de spins pertencentes à uma ilha que perccla em um dustes do tipo C I D ou E) 

respectivamente. A magnetização será dada então por 

.'.1 = ~m ; É II(G',p) {NA 2n.-13"'!2"· + 2"'1+ 
N.....~ AZ G'ço 

("; +Nc2u~ 3",-1{2nd + 2nc] + 21<tt sn" [2"..-1ND + 21;,··1N E ]} (4.62) 

A expressão acima fOl calculada considerando-se que clusters característicos à cada 

uma das produt6rias podem pereoIar ao mesmo tempo. No entanto~ esta não parece 

ser uma hipótese coneta, porque clusters pertencentes à produtória A responsáveis por 

transições possuem ligações p, sendo formados com probabilidade de ligação P I :::: l_e-:lK . 

Já os clllsters formados em oUlras prodútórias não possuem este tipo de ligação, sendo 

formados com probabilidade P2 ::::::: {I - e-K)e-K~ menor do que Pl" É de se esperar então 

que dusters pertencentes a produtóna A sejam os primeiros a pereolar, e mesmo quando 

.. 
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P'l for grande o suficiente para. que c1usters associados a ela percolem, clusters do tipo A 
i I,

já. terão dominado a rede, não sobrando espaço para que outros peroolem. . , 
! ! 

Com base nestes argumentos, podemos considera.r então que os únicos clusters a 
, , 

percolar são c1usters tipo A, e a expressão para. a mIloonetização reduz-se a 

1 "".
M = lim - L:: TI(G',p)NA 2,,·-la"·[2"' + 2"'1 (4.63) 

11-00 NZ oIça , 

Redeftnindo agora 

U'(G',p) = Il(G',p)2"'3"'lzn, + 2"') (4.64) 

e considerando que no limite limN .....oo na -1 A.i n al podemos escrever a magnetização como 

M = lim ~ :s IT'(G',ptA (4,65) 
N_oo Z G'CG N 

de onde concluímos qu.e a magnetização é a proba.bilidade de um sítio da rede pertencer 

a uma ilha que pereola. 

Podemos calcular também a susceptibilidade magnética, definida. por 

i)' 
X(G,p) = lim lim 8B' lnZ (4,66)

B_o+ N .... oo 

Encontraremos então que a susceptibilidade magnética tem forma semelhante a encontrada 

no Modelo de Ising, sendo dada por 

x(G,p) ]im Z~l '\' U\'G' p) ~ n;(G') 
,..-.~ ~ 1 L... fi' 

G'çG (; 

+ Jic!~ Z~2 L:: L:: Il(G',p)TI(G",p)INA (G') - NA (G")p , (4.67) 
G'ÇO ouçG 2N 

onde 2:.! é uma soma sobre todas as ilhas que não pereoiam, induíndo ilhas de clusters 

formadas em outras produtórias que nào a produtória A. O prlmeiro termo desta. expressão 

é o tamanho médio dos dusters formados) e da mesma forma que no Modelo de Ising 

I 
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podemos argumentar que a. contribuição do segundo termo da. expressão acima. permane

cerá finita. Desta forma, a susceptibilidade será dada pelo tamanho médio das ilhas de 

spin formadas pelo algoritmo. 

A função de correlação entre spins é dada por 

("."bl = Z-1 	I: lI(G',p) [lI (eB' +e-S,)], [lI (1+ eB• H-B,)] . 
{JW} A 	 G 

.[1} (eO' + e-B.) +I] (eOno + .-s..)] ".0-, (4.68) 

Definimos agora clusters e ilhas da mesma forma que anteriormente. Teremos então 

1 	 que se (fu e Uh pertencem à. mesma ilha, CfaO'h = 1. Se pertencem a ilhas diferentes, 

Cfa,Uh = :::.1:1 com igual probabilidade, e a contribuição deste grafo G' para a. soma sobre 

configurações é zero. Encontramos assim que 

(0-,0")0 = lim 	Z-1 [}S ll"(G',P)5(<l,bl] (4.69) 
N....oo G'çG 

onde 
{j b = {1 	se a e b estiverem na mesma ilha (4.70)(a, ) O se a e b estiverem em ilhas distintas 

O lado direito desta. equação é a função de conectividade entre pares do modelo de 

pen::olação, qua.ndo tomamos como reíerência as ilhas de spin formadas dentro dos diversos 

dusters. Isto mostra que o expoente IIp relativo ao comprimento de correlação quando 

'" P ......... Pr será igual ao expoente li do Modelo de Blume-CapeL 

Em todas as análises de quantidades físicas efetuadas a.té aqui, vimos que a característica 

dos dusters formados que está relacionada a. propriedades termodinâmicas do mode10 é 

o tamanho das ilhas que eOllstituem os dusters. e não os clusters propriamente ditos. É 

como se o modelo de percolação relevante estivesse contido no modelo geométrico a. que 

nos conduz a função de partição do modelo. 

Vimos também que os dusters que dominam a transição de percolação são c1usters 

do tipo A. Embora existam três espécies de dusters deste tipo) apenas o cluster que 

~ 
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possui ligações p presentes será. o responsável pela. tran.siçãol já que é o único cujo valores 

de: spin modifica.m~se, Estes clusters terão sido formados com proba.bilidade de liga.ção 

P =1- e-2K e serão equivalentes a.os clusters formados no modelo de Ising. o que reflete l 

o fato de toda. a linha crítica do Modelo de Blume-Capel pertencer a. m.esma classe de 

universalidade do Modelo de Ising. 

Resta. explicar em termos geométricos o surgimento de um ponto tricrítico l e da linha 

de primeira. ordem que dele se origina. O que acontece é que, embora qualquer transição de 

percola.ção seja. sempre controlada por clusters tipo Isíng) clusters que efetuem transições 

entre o módulo dos seus spíns constituintes serão ajudados por um fator extr~ as liga.ções 

tipo t. Por fixarem spins zero na rede, é de se esperar que e:x.ista um certo valor de t 

onde c1usters formados por spins zero passem a competir com clusters tipo Ising, porque 

mesmo sendo criados com probabilidade menor estes clu5ters terão mais sítios na. rede 

passíveis de serem ligados. O ponto onde estes dois tipos de clusters competem em 

igualdade de condições é o ponto tricrÍtico. Se continuarmos aumentando a probabilidade 

t (aumenta.ndO' 6), cIusters que modificam o módulo dos seus spins dominarão, e teremos 

a linha de primeira O'rdem. 

Mostramos assim que é possível mapear~se o modelo de Blume~Capel em um modelo de 

percolaçãoJ onde quantidades físicas relevantes estão conectadas a propriedades das ilhas 

que constituem os clusters formados. Esta é a principal vantagem da formulação aqui 

apresentada, e nos leva a acreditar que dusters formados por este algoritmo representam 

a maneira mais eüciente de simularmos o modelo, além de nos fornecer interpretações 

geométricas pam as difeténtes regiões do diagrama de fases do l'nodelo. 

Como em outros modelos, este mapeamento está longe de ser o único possível. Podemos 

sempre a.umentar o termo de interação ferromagnétíca. compensando através da inclusào 

de um novo termo de interaçào antiferromagnética, Novamente, estaríamos perdendó 

assim a conexão direta entre propriedades do modelo de percolação e propriedades ter~ 
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, 
I, 
" 

modínâmicas, O que além de pouco interessante teoricamente resulta em algoritmos de 
i ,

simulação ineficientes, Poderíamos imaginar que a introdução do conceito de ilhas re 'I'. 
solveria aqui também os problemas, separando ilhas de apins com um sinal de ilhas com "11

"! 
sinais de spin opostos. Mas a situação é diferente, porque aqui as diferentes ilhas não li 

podem variar o sinal de seus spins de forma independente. 

4.4 Uma Abordagem Alternativa 

Nesta. seção mostramos ainda uma outra forma de efetuarmos (I ma.peamento, que (' 

possui a vantagem de não apresentar vínculos entre as variávei'i de spin. No entanto, 

pagamos um preço por isto: embora. o mapeamento parta de uma função de partição 

equivalente a do Modelo de Blume-Capel, não é possível relacionarmos as variáveis de 

spín nos dois modelos através de uma transformação de variáveis. Isto torna. difícil o 

entendimento do que o algoritmo resultante está realmente efetua.ndo, e a interpretaçã.o 

geométrica dos dusters formados fic(l. prejudicada, 

A idéia, como no mapeamento anteTÍor, é definirmos variáveis de Ising p. e v, e a 

partir delas encontrarmos a. variável inicial S através da. transformação Sj = jtitl 
, Como 

existirão doís estados (,u, v) correspondentes a. S :;;;: O, corrigimos esta. multiplicidade 
,. 
<; 

a.través da inclusão na função de parlição do termo 

exp [-~(1-I'Wi)ln2l (4.71) 

A flmção de partição é dada então por 

Z = .LeXP{K.L S/Si} 
{SI <;j> 

{K l}.L exp '4.LV'iI'i+V,vj+f1;Vj+Vil'i)-2.L(1-1';1/;)ln2 , (4.72) 
{lt,l'l <ij> i 

<'• 
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que corresponde a. uma. Hamiltoniana efetiva. na forma. 1 
i 

-J 1 
'I4ff = '"4 <t;(/L, + v')(/Li +vi) + 2{3 2(1 - Ih"') In 2 (4,73) I 

i 
Podemos incluir ainda o campo cristalino na função de partição) que passa. a. ser dada 

(a menos de fatores constantes) por 

z = :L exp [K :L (J.!;/Li + v;Vi + J.!;vi + "'/Li) + ~ :L(ln 2 - I::.)J.!;V'] (4,74) 
{J.,vj 4 <ij> :2 i 

Como aqui não existenl vínculos presentes entre as variáveis, é muito fácil mapearmos 

este modelo em um modelo de percolaçâo: basta analisarmos tada termo de interação de 

forma análoga a efetuada no Modelo de Isíng. 

Note que li é medido em unidades de temperatura, existindo então uma competição 

entre temperatura e campo cristalino, de forma a fixarmos ou não spins zero. Isto porque 

o sinal do termo de interação pode ser positivo ou negativo, o que corresponde a ligações 

ferromagnéticas ou antiferromagnéticas, sendo que esta última fixa spins zerc" 

Em princípio, este a.lgoritmo pode efetuar qualquer transição entre spins, além de 

cada cluster poder ser constituído por qualquer tipo de spin. No entanto, esta liberdade 

foi alcançada através da inclusão de um termo adicional na Hamiltoniana1 o que pode 

ser desastroso do ponto de vista computacional. O efeito é o mesmo que o descrito pela 

formulação de Kandel-Domany, só que aqui ia interação não é entre c1usters, e sim com um 

campo adicional. Podemos desta forma criar duaters que não guardem nenhuma relação 

com as excitações do modelo, o que será. corrigido pelo termo adicional1 que corresponderá 

a uma probabilidade de transformarmos o valor dos spins pertencentes a este cluster. O 

que pode acontecer é que a maioria das transições sejam rejeitadas, e o algoritmo nâo 

resulte em qua.lquer modificação da rede. Isto de fato foi observado ao longo da linha de 

primeira ordem, onde este algoritmo apresenta histerese ainda maior que o algoritmo de 

Metropolís. 
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Capítulo 5 

Generalizações para o Modelo BEG 

,
Mostramos neste capítulo que é possível generalizar o algoritmo proposto anteriormente 

para o Modelo de Blume~Capell de modo que ele possa ser aplicado também ao Modelo 

de Blume-Emery-Griffiths (BEG) [BEG71]_ Após provarmos que este algoritmo satisfaz à 

condíção de balanço detalhado, discutimos a região do diagrama de fases do modelo onde 

ele pode ser aplicado1 mostrando quais as suas limitações e o porque delas ocorrerem. 

Apresentamos também resultados de simulações numéricas de transições de Iª' ordem no 

modelo 1 concluindo que aqui também o algoritmo é bastante eficiente na eliminação de 

estados metaestáveis, o que possibilita a obtenção de dados bastantes precisos a. respeíto 

de estados de equilíbrio do modelo. 

5.1 o Modelo de Blume-Emery-Griffiths 

Um objetivo natural para a extensão dos métodos introduzidos até aqui é o Modelo 

de Blume-Emery-Griffiths (BEG) [BEG71], definido pela Hamiltoniana 

fi1/. = -K E S;Sj - <P E S;SJ + AE Sr, Si ~ ±l,O (5.1) 
<i.j> <I'.i> 

o caso particular 4> = O corresponde ao Modelo de Blume-CapeL No seu caso mais 

geral, este modelo possui diversas aplicações[HB91], como a. análise de supercondutivídade 

e separação de fases em misturas de H e3 e He\ o estudo de ligas semicondutoras, flúidos 
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de muitas componentes etc. Todas estas aplicações devem-se ao fato de que este é o modelo 

mais geral para o estudo de sistemas onde estão envolvidas dois tipos de flutuações, do 

tipo Ising (8 = ±l) e de densidade (8 = 1,0). 

O diagrama de fases deste modelo é muito mais complexo que o do Modelo de Blume

Capel) apresentando diversas fases e estruturas diferentes, dependendo do valor assumido 

pelas constantes de interação. Atra.vés de uma abordagem de campo médio podemos 

obter os diagramas de fases apresentados na. figura (5.1), conforme trabalho de Hoston e 

Berker ([RB91], ver também [TK85]). 

1.5, O.,Cd I 
0,.'.01 -:E

, 

,• 
0.5~ f ,•• 0..3 

•• o)O O 
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wO.50 C -3 -2 -, O 

(h) 
-4 -2 O 

Díagrallla5 de faseR para raZÔf!lJ 1/K iguais a (a)&. (b)3. (e)O, {d)·O,15, (e)-O.r:., (f).l. 

(g)~1.5. {h}<t (i)-3.5. Ir' representa fase ferromagnétka, 'd' fa.'H': parama~nêtka, ;11.' 

fn.se antíquadrupolar e '1' fase ferrimagnética. Linha.<; cont.fnua." AA.o transiçôes de 2ª 

ordem. linha.'! pontilhadas fião transições de Iª' ordem, O eixo horJ.,>;ontal represent.... 

o campo cristalino (em unidades de fl/zK) e o verti.eaJ a temperatura (l/z[(). onde 

z é o número de ooordenaçiio da fl'..ne. 
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É suficiente representarmos a região do diagrama de fases correspondente a K > Ol 

por estarmos considerando uma rede bipartida, de modo que interações bilineares anti 

ferromagnéticas (K < O) podem ser mapeadas em interações ferromagnética.s; através da 

inversão dos sinais de uma. das subredes. 

Existem quatro parâmetros de ordem no modelo; 

MA = (S')A 

Mo = (S')o 

\ QA = (SnA 

Qs = (Si)n (5,2) 

onde dividimos a rede em duas subredes, A e B. 

A fase ferrimagnética é caracterizada por magnetização diferente de zero e quebra de 

simetria entre as subredes: 

( 5,3) O" MA " MB # O QA "Qs 

J á a fase antiquadrupolar possui quebra. de simetria entre subredes) mas magnetização 

zero; 

C', 
MA =Ms = O QAf Qs (5A) 

Uma configuração típica da fase nntiquadrupolar seria a seguinte: 

+ O O 

O + O 

+ O + O 

O + O 

"", 
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5.2 Algoritmo de Cluster para o Modelo BEG , 

É possível generalizarmos o algoritmo proposto anteriormente para o Modelo de Blume

CapeI da seguinte forma.: 

• Sorteamos o spin inicial do cluster, chamado de spin 'semente'. ; ! 

• Sorteamos entre os dois valores de spin diferentes do valor da semente, com p = 1/2 

para cada um deles, o valor para o qual vamos tentar mudar a semente (por exemplo) 

se o spin da semente tiver valor +1, sorteamos entre -1 e O). 

• Se a transição sorteada for do tipo ±1 ....... -;1, utilízamos o algoritmo de Wolff para 

o Modelo de Ising. Spíns primeiros vizinhos da semente e que possuem o mesmo 

valor da semente são ligados com probabilidade PUl = l-exp(~ 2K}. Cada. novo spin 

adicionado ao cluster tem seus vizinhos de mesmo sinal ligados com P1l!~ e seguimos 

com este processo até que não existam mais novos spins a. serem ligados. Os spíns 

pertencentes ao cluster invertem de sinal) com probabilidade Wv = 1. 

• Se a. transição é do tipo ±1 H O, chamamos de 'spin proibido) o spin que não 

aparece na transição. Por exemplo, numa transição +1 -t O o spin proibido é -1. 

Ligamos então spins primeiros vizinhos da semente que não sejam proibidos com 

probabilidades P", = 1 -exp (-l( - 4>/3) e Pdif ~ 1  exp (-I< + 4>/3). P" refere-se 

a probabilidade de ligarmos spins iguais l enquanto que Pdif é a probabilidade de 

ligarmos spins diferentes. Este procedimento continua até que não existam mais 

novos spins a serem considerados. 

Spins que foram ligados formam o cluster1 que é transformado adidonando~se o 

valor do spin proibido aos spins pertencentes a ele. Assim! um cluster constituido 

de spins +1, O transforma-se da seguinte forma: +1.....;-0 1 0-+ -1. A probabilidade 

de aceitarmos esta. transformação é igual a 11 se a energia interna do duster (uão 
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; i consideramos a sua. vizinhança) diminuir, Se a energia interna do cluster aumentar, ,
, ! 

a probabilidade de aceitarmos a nova. configuração é exp( -,86.1í) , onde fl1í é a , 
diferença de energia interna ao cluster. 

Este algoritmo diferencia-se do algoritmo a.presentado pa.ra. o Modelo de Blume-Capel 

pela. presença. de duas probabilidades dê ligação diferentes. quando estamos em uma 

transição entre o m6dulo dos spins. Isto é uma consequência da inclusão de um termo de 

interação biquadrático na HamHtoniana (quando rI>;::::; () as duas proba.bilidades de ligação 
,, 

tornam-se iguais). Para entender de onde surge esta. diferença, vamos considerar a prova 

de que este algoritmo satisfaz à condição de balanço detalhado. 

Para efetuarmos esta prova1 vamos reescrever inicialmente a Hamiltonia.na na. seguinte 

forma (equivalente à Hamiltoma.na. original, a menos de um termo constante): 

(31í = -(K- <p) L 8;8;-"'- L (S;8;+SiSj)- 2if> L (S;-1)(8;-1)+(l>- 2<jJz) L si, 
3 <iJ> 3 <3J> 3 <i,j> 3 i 

(5.5) 

onde z é o número de coordenação da. rede. A motivação para escrevermos a Hamiltoniana. 

desta forma pode ser entendida se percebermos que o primeiro e o último termos desta~" 
Hamiltoniana correspondem (a. menos da constante de interação) a. termos que já existem 

no modelo de Blume~Capel) para o qual sa.bemos como formular um algoritmo de cluster. 

o segundo e o terceiro termos siio novos) mas já estão em uma forma bastante favorável: 

o primeiro só contribui quando temos vizinhanças entre spins ++ (ou --)1 e o terceiro 

contribui para vizinhanças 00. Além disto, a contribuição energética dos dois termos é a 

mesma. 

Para que O algoritmo obedeça a condição de balanço detalhado, ele deve satísfazer à 

relação 

." 


http:Hamiltoma.na
http:Hamiltonia.na
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e!"'(uj W-
u~ (5.6) 

V-""-~i;; = wu_rr 

Da mesma. forma que acontecia no Modelo de Blume~Capel, spíns zero não desem

penham nenhum papel especial em transições ±l H :=fI} e a prova de que este tipo de 

transição satisfaz a condição de balanço detalhado é idêntica a do Modelo de Ising. Já 

a transição entre o módulo dos spins é mais complicada. Vamos considerar um cluster 

constituído por spins (+1,0) que se transforma em um cluster (0,-1). Com relação à. 

HamUtoniana modificada (5.5)) a razão entre os pesos de Boltzmann das configurações 

inicial e final é dado por 

e.tm(l1) e-(K _~){I++ "J+-)_~(J+++IDO)B 
(5.7)

e{J'X(ii} = e-(K-~)(I--_I-+)_~(T--+iim)Ê 

onde B é a contribuição para a energia da. parte interna ao cluster1 e lll.f1 é o número total 

de vizinhanças entre spins JL Ínternos ao duster e spins !/ primeiros vizinhos externos ao 

duster, na transição direta.. l;w tem o mesmo significado, na transição inversa. 

Desta expressão fica daro porque reescrevemos a HamiJtoniana na forma (.1.5). O 

termo exp {-(K - t)(l++ -l+-n tem a mesma forma. que teria no modelo de BJume

Capei, e a. contribuição específica ao modelo BEG só a.parece através da vizinhança entre 

spins iguais. Se utilizarmos agora. que 

l+- l-l++ _[+0 _lo+ _lDO _lo

r-+ ~ I - f-- - r-o - zo- - zo· - zo+ 
lÚ- = l-

zo· = 1++ (5.8) 


onde l é -o número de vizinhanças entre o duster e a sua parte externa, obtemos 
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~ = exp [-(K - j)(I++ + 1+0 + lll+ + 1°°) - ~(I++ + [oo)JB 
(5.9)

e""(') exp [-(K - ~)(f-- + f-o + [0- + lOO) - ~(T-- +foo )] li 

ou 

e",,(q) exp [-(K + ~)(l++ + [00) - (K - t)(l+o + [O+)J B 
(5.10)

.""Iu) = exp [-(K + f)(T-- + Too) - (K - *)(1-0+10-)J li' 

Por outro lado! podemos escrever a. probabilidade de transição entre uma configuração 

e uma (J' na. forma.':. Cf 

Wg->u' = WcWacWv (5.11) 

onde1 como de há.bito, Wc é a probabilidade de ligarmos o c1uster, Wac é a probabHidade 

de não ligarmos o cluster com a sua vizinhança e Wu é a.. probabilidade de transfonnarmos 

o valor dos SpillS pertencentes ao cluster. As probabilidades de ligação Pt:'l e FdiJ foram 

definidas de forma tal que a. contribuição de Wac corresponda justamente à. diferença 

de energia no contorno do cluster representada em (5.1)1 sendo este o motivo de ser 

necessário definirmos duas probabílidades de ligaçã.o diferentes. A diferença. de energia 

interna ao cluster B será compensada por W," e a probabilidade de ligarmos o duster nas 

configurações Cf e ri são iguais) canceiando-se. Note que; apesar da. existênda de duas 

probabilidades de ligação diferentes) elas nio se misturarão ao modificarmos o valor dos 

spins pertencentes ao duster1 o que garante que as probabilidades de ligarmos {) duster 

na ida e na volta sejam iguais. Considere por exemplo a transição 

-(J (J 

+-+ O O...I I I
+-0 0-

~ 
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Como Q número de ligações entre spins iguais é diferente nas duas configurações, a 

probabilidade de ligarmos o cluster nas configurações CF e ar também é diferente. Mas 

isto não estraga a prova de balanço detalhado, pois a configuração CF é topologicamente 

equivalente a configuração êi, no sentido que em ambas as configurações podemos ligar 0$ 

spins das seguintes formas: 

cun=.J 

E portanto a probabilidade de formarmos um cluster ligando os quatro spins ti igual 

em CF e ã, cancelando-se então a razão entre Wu e W". Completa.mos assim a. prova de 

que o algoritmo satisfaz à condição de balanço detalhado. 

O algoritmo aqui generalizado foi proposto originalmente para o algoritmo de Blume

Ca.peI, com a intenção de tornar possível transições de Iª' ordem entre uma. fase ferromag

nética e uma. fase paramagnética, Este tipo de transíção ocorre também no Modelo BI<~G, 

nos grá.ficos a - f representados na figura (5,1), Nos diagramas 9 - i duas novas fases 

existem, a antiquadrupolar e a antiferrimagnética, o que torna necessário a elaboração de 

outros tipos de duster) capazes de representar estas fases. 

Note no entanto que o algoritmo proposto acima não é 'Válido para qualquer valor dos 

parâmetros de interação do modelo) mas apenas na região -3 ::; rP/K S 3) que é a região 

onde as probabilidades de ligação estão bem definidas, O limite inferior desta região de 

validade po,de ser bem entendido) porque para rp! f( < -1 a existência de novas fases 

faz com que os dl\sters criados por este algoritulo não sejam os mais apropriados, Já a 

razão porque não podemos utiHzá~lo na região <p1 [( > 3 não está tão clara, Um certo 

entendimento pode ser alcançado se considerarmos o limite if>/ f{ -+ 00. Neste caso limite 

o Modelo BEG pode ser mapeado em um modelo de Ising com um campo magnético 

dependente da temperatura [Gri671; e neste modelo spíns + e - desempenha.rão o mesmo 
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5.3 Resultados Numéricos 

,~ 

pa.pel, podendo ambos pertencer ao mesmo duster. O fato do nosso algoritmo não ser 

válido na. região rjJJK > 3 sugere que bastante a.ntes deste limite já é necessária.. a criação 

de clusters que englobem os dois sinais de spín. 

A formulação de algoritmos que resultem em clusters constituídos por diferentes sinais 

de spin, necessários para. a. correta descrição da fase a.ntiquadrupola.r e também no limite 

1>/K = 00, ainda é uma questão em aberto. 

5.3 Resultados Numéricos 

Com o objetivo de testarmos a eficiência do algoritmo na eliminação de estados 

metaestáveis, efetuamos simulações do modelo paTa if;/K = -0,5, correspondente ao 

diagrama (e) da figura. (5,1), e temperatura. T =1(-1 = 0.05, variando o campo cristalino 

~ de forma a cruzarmos a linha de transição de 1 ª ordem. 

Na figura (5.1) representamos o módulo da magnetização em função do campocristalíno 

Â. ao atravessarmos a, linha. de lª ordem. 
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Figura. 5.1: Módulo da magnetização em função do campo cristalino A. 
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Quadrados e triângulos representam. resultados obtidos a.tra.vés do algoritmo de Metro~ 

polis) quando o campo cristalino aumenta (qua.drados) ou diminui (triângulos). Círculo 

e JÓs representam resultados obtidos com o algoritmo de' duster, para campo cristalino 

crescente (círculo) e decrescente (xis), A rede simulada. é quadrada, com dimensão linea.r 

L = 40, e foram utilizados 50.000 passos de Monte Carlo para efetuarmos médias, após 

termos utilizado 10.000 passos para. equilibrar o sistema.. 

Quando utilizamos o algoritmo de Metropolis, notamos a presença de efeitos de histerese 

basta.nte pronunciados, e que são eliminados quando do uso do algoritmo de cluster por nós 

proposto.. O inset da. figura mostra. como este desaparecimento dos efeitos de histerese 

é obtido. Medimos aqui a magnetização em função do tempo de Monte Carlo) pa.ra. 

A = 1.0000215. Vemos que a. transição entre as diferentes fases é realizada. quase que 

instantaneamente, ocorrendo aqui onze vezes, em vinte passos de Monte Carlo. 

No limite de baixas temperaturas é fácil entender poque este tunelamento entre as fases 

ferromagnética. e paramagnétíca ocorre tão frequentemente. Neste limite, praticamente 

todos os spins da fase ferromagnética são + (ou -). Suponha. então que criamos um 

cluster nesta fase l e tentamos transformar os seus spins em zero. Como para T ~ O a 

proba.bilidade de ligação é dada. por p ~ 1, o cIuster será constituído por pratkamente 

todos os spins da rede. A probabilidade de transformarmos os spins em zero será. dada 

por 

IK=exP{N [_(K~4»Z +t.]} (5.12) 

Esta proba.bilidade será ígual a 1 para 

2t. = (K + ifJ)z (5.13) 

que é a. equação para a coexistência entre as fases ferromagnética e paramagnética para 

T ::= O. Desta forma, W~, R! 1 nas proximidades deste ponto, e a rede inteira pode 

facilmente tunelar entre as diferentes fases. 



143 

, 

5.3 Resultados Numéricos 

Eliminados efeitos de histerese, fica fácil obtermos dados precisos para. o comportamento 

de equilíbrio do sistema. A figura (5.2) mostra. os resultados obtidos para a susceptibilidade 

magnética X' = (3Lz (m') - (Iml)'), assim como o colapso de dados obtido. Foi utilizada 

a. mesma estatística. da figura. (5.1)j exceto para. as redes L = 50 e L = 60, onde utilizamos 

500.000 passos de Monte Carla. 

2OOiJ0 

1"l=30
••.' ,~l A ~L=40 

01-=50 
" l><60 

X' 10000 

~ 

O~999B 1.0000 t. 1.0002. 

5.0 1",. , 
o o 

4.0 ul=30 . ' 
o, l;4l) ,ç 

• L=5O 8 t ,
3.0 li L=60 ,,

X'IL' , •,
2.0 

f • , , 
, 

./ 
~ 

\ 
1.0 

I A <IhM o~ . ~. 
-OA ·0.2 0.0 0.2 0.4 

(t.-t.*) L' 

Figura 5.2: Susceptibilidade magnética X' em função do campo cristalino, e colapso de 
dados obtido, 
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A tabela. abaixo mostra. os valores LlL para OS quais a susceptibilida.de é má.xima, bem 

como o resultado para. Â~, obtido por extrapolação dos dados através da. lei de escala 

Ãi = ~L + aL-2) utilizando-se redes de tamanho L =:; 30 a.té L::::: 60. O ajuste resultante 

está. representado na figura. (5.3). 

L ó.'[, 
24 1.000060(3) 
30 1.0000385(10) 
40 1.0000215(8) 
50 1.0000135(5) 
60 1.00000955(20) 
00 0.9999997(2) 

I 

I 

1.00015 , 	 I 
I 
i ,, 

1.00010 

,,'L 

1.00005 

1.00000 

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

11L' 

Figura. 5.3: Extrapolação dos dados obtidos para LlÍ" utilizando a lei de escala 
A' A= + 1-24:iL=.w.L aJ. 

Como no Modelo de Blume-Capel, obtivemos uma lei de escala para o comportamento 

finito do sistema. com uma dependência com o volume da rede. Este resultado está de 

açordo com a teoria de Borgs e Kotecky [BK90], já que estamos em uma. transição de 1 ª 
ordem assimétrica onde duas fases ferromagnéticas coexistem com uma. paramagnética. 

http:susceptibilida.de
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Conclusões 


Procuramos a.o longo desta tese discutir as relações existentes entre algoritmos de 

dnster e mapeam.entos em modelos de percólação, partindo do p:ressuposto que a existência , ' 

de um algoritmo de cluster eficiente deve estar sempre associada à possibilidade de um 

mapeamento em um modelo de percolação, 

Devemos antes de tudo esclarecer o que entendemos por algoritmo eficiente. Definir 

um algoritmo de cluster que obedeça a condição de balanço detalhado é tarefa simples, 

existem infinitas formas de realizá-laf porque podemos sempre jogar na probabilidade 

de modificarmos os spins pertencentes ao cluster todos os termos de energia que não se 

encaixaram no modelo de percolação propriamente dito. Mas então o que acontece é que 

na maioria das vezes a probabilidade de modificar o duater é pequena) e a ahordagem 

através deste tipo de algoritmo não faz muito sentido. 

~, O fato notável é o de que o algoritmo mais eficiente corresponde sempre ao mapea

mento através do qual podemos escrever propriedades termodinâmicas diretamente em 

terll10S de propriedades de percolação. Assim, do mesmo modo que no modelo de Ising a 

magnetização pode ser interpretada como a probabilidade de um sítio da rede pertencer a 

um duater que percola, a mesma relação foi encontrada para. o modelo de Blume-Ca.peIJ 

ao longo de sua linha critica, É possível também explicar em termos simples porque toda 

fi. linha crítica do modelo pertence fi. mesma classe de universalidade do modelo de Ising) 

sendo isto consequência do fato dos- clusters que domiuam esta transição serem os mesmos

rE',sponsáveis pela transição que ocorre no modelo de Ising. 

~ 145 
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Infelizmente, não fomos ainda capazes de medir em nossas simulações propriedades 

físicas diretamente a. partir de seus análogos em termos de percolação. porque em todas 

as simulações utilizamos algoritmos tipo Wolff, que constroem a.penas um cluster na rede. 

A simulação através de um algoritmo do tipo Swendsen-\Vang) que reflete completamente 

as propriedades do mapeamento é mais difícil do ponto de vista computadonal1 porque 

precisamos guardar informações referentes a. cada um dos dusters formados (como por 

exemplo o número de spins zero que o constitui); além de identificar a. qual espécie de 

cluster ele pertence. Além disto) o mapeamento encontrado por nós mostra. que para 

simularmos desta forma é necessário permitir que 0$ três diferentes tipos de spin pertençam 

a um mesmo cluster, e neste tipo de situação existirá a.penas uma configuração de splns 

compa.tível com a configuração de ligações; e como consequência a rede quase nao se 

modifica, tornando a. simulação bastante lenta.. 

O fato de efetuarmos sjmulações utilizando um único duster torna. difícil a leitura 

de propriedades físicas através de propriedades de percolação, simplesmente porque não 

estamos simulando o modelo de percolação completo. Por exemplo, para medir a ma.g~ 

netização devemos ser capazes de identificar, para cada configuração de ligações, qual a 

probabilidade de um sítio da rede pertencer a um duster que pereola. Mas isto não é 

possível se criarmos apenas um c1uster\ porque então não saberemos dizer com certeza. se 

de fato existe um duster que pereola na rede. 

Bastante promissor para a solução deste problema é um método introduzido por 

Leung e Henley [LH91], que conseguiram formular o problema de percolação em termos 

de propriedades de dusters de \Volff! e que pretendemos utilizar no futuro. Outra 

perspectiva promissora para a ntilização do mapeamento mencionado é o desenvolvimento 

de desigualdades como a FKG, bastante úteis do ponto de vista matemático. 

Mostramos ueste trabalho que a simulação de transições de 1 ª ordem através de 

algoritmos de duster é bastante vantajosa! desde que tenhamos identificado corretamente 
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i:qual espécie de cluster representa a transição. Conseguimos então eliminar completamen i, 
te efeitos de histerese, encontrando facilmente as propriedades de equilíbrio do sistema. A 


vanta.gem da abordagem através de algoritmos de cluster, com relação li outros métodos : 

! ' 

discutidos no Ca.pítulo 1; é a. de que não precisamôS introduzir nenhuma modjficação na 

Hamiltoniana1 simulando o sistema de forma. direta. e simples, Foi possível então analisar 

,o comportameJ1to de tamanho finito que ocorre em diferentes transições de 1ª ordem r
: 

asshnétrica5) e nossos resultados corroboram as predições da teoria de Borgs. 

o Modelo de Ashkin-Teller foi estudado como forma de nos ajudar no mapeamento do 

" 	 modelo de Blume-Capel, mas os resultados obtidos para o seu mapeamento são também 

bastante interessantes. De forma. semelhante ao que ocorre no modelo de Blume-Capel, 

onde os c1usters relevantes para a. percolação (as ilhas} estão de certa forma imersos em um 

modelo de percolação mais geral, aqui também descobrimos que os dusters de percolação :1 

relevantes são na verdade constituídos por unidades mais elementares, que se combinam 

para formar os dusters que pereolam. Desta forma, o algOl'itmo proposto anteriormente 

por Wiseman e Domany é na verdade o resultado de operaçôes mais básicas. É interessante 

estudamlOS agora em termos de quais destas operações as propriedades físicas do modelo 

sào expressas. 

'" 	 Com relação ao modelo BEG, fomos capazes de generalizar o algoritmo proposto para 

o modelo de Blume~Capel na região do djagrama de fases onde a transição envolvida é da 

mesma espécie da que ocorria no modelo de Blume-Capel. Fora desta região ainda não 

fomos capazes de elaborar algoritmos de cluster eficíentes. Embora tenhamos uma idéia 

de quais devem ser as modificações que devemos efetuar nos clusters para descrevermos 

as novas fases, não está claro como podemos implementá-las. De qualquer forma, parece 

interessante buscarmos aqui também um mapeamento em um modelo de percolação: já. que 

esta Hamíltoniana também pode ser escrita de forma bastante semelhante à do modelo de 

Ashkin-Teller. Como aqui novas fases estão presentes, é de se esperar que encontremos um 

t> 
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