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Abstract 

\Ve present in this work a series of studies on the effects of geometrical per

tnrbations on statistical-physics models with continuous phase transitions. 

These perturbations are generated by random or aperiodic (deterministie) 

distriblltions of fieIds or microscopic couplings, aIong the lattices on which t : 

the modeIs are defined. In case of non-disordered aperiodic systems, we 


s: 	 show a wealth of exampIes of the changes that may be brought about on 
the criticaI behavior of Ising, Potts and interacting-polymer models. We em
pIoy non-perturbatíve real-space renormalization group techniques, as well 
as transfer-matrix methods to study the thermodynamics of such systems in 
the lleighborhood of criticaI and tricritical points. Our conclusion is that 
aIthoup;h criticaI exponents may change appreciably in the presence of aperi
odic distriblltions of couplíngs, universal classifications are nevertheless still 
workable. The universality classes associated to different models and the 
distinct \\'ays of impIementing aperiodicity are connected to unexpected at
tntctors in Hamiltonian parameter space, which are thoroughly described. In 
case of random perturbations that break translational symmetry we argue 
that some universal classifications should still be possible. First, because 

\'".,., 
these systems are in a sense analogous to the former aperiodic ones, and also 
because they always seem to be associated with some form of complex dyna
mies (as the dynamics of vitreous, non-random materiaIs). We make some 
brief comments on this connection, and present a study of a very sim pIe 
clísordered ll1odel, whose thermodynamics is completely solvable, and which 
may hide some signatures of complex dynamics. Finally, we discuss the first 
steps of the so-called Martin-Siggia-Rose (MSR) method, which may be em
ployed in advanced studies of systems undergoing Langevin-type evolutions: 
aud whieh was responsible, some decades ago, for a first glimpse into the 
possible nniversality of complex dynamical behavior of disordered systems. 
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Resumo 

Apresentamos neste trabalho uma série de estudos sobre os efeitos de per
turbações geométricas em alguns modelos da física estatística com transições 
de fase contínuas, Essas perturbações são causadas por distribuições ale
at.órias ou aperiódicas (e determinísticas) de campos ou de acoplamentos 
microscópicos ao longo das redes em que os modelos são definidos. No caso 

:>!' de sistemas aperiódicos sem desordem, mostramos uma grande quantidade g~ 

de exemplos das possíveis alterações induzidas no comportamento crítico de 
modelos de Ising, Potts e um modelo para polímeros em interação. Empre
gamos técnicas não-perturbativas de grupo de renormalização no espaço real 
(' matrizes de transferência para estudar a termodinâmica desses sistemas 
na região crítica ou tricrítica. Concluímos que, ainda que distribuições ape
riódicas de constantes de acoplamento muitas vezes alterem sensivelmente 
os expoentes críticos associados às transições de fases, classificações univer
sais ainda são possíveis. As classes de universalidade ligadas aos diferentes 
modelos c às várias maneiras de perturbá-los aperiodicamente estão associ
adas n inesperadas estruturas atratoras que surgem no espaço hamiltoniano 
de parâmetros, descritas em detalhe. No caso de modelos em presença de 

~. 	
perturbações aleatórias à simetria translacional, argumentamos que alguns 
tipos de classificações universais também devem ser possíveis, primeiramente 
por causa de urna certa analogia com os sistemas aperiódicos anteriores, e 
tambôm porque eles parecem sempre estar associados a formas de dinâmica 
complexa (corno a que se observa em sistemas vítreos não-desordenados). 
Comentamos brevemente sobre esta última conexão, e apresentamos urna 
análise ele um modelo desordenado muito simples, que tem a termodinâmica 
inteiramente calculável, e pode esconder alguma assinatura dessa dinâmica 
complexa. Finalmente. discutimos os rudimentos da chamada técnica de 
i\Iartin-Siggia-Rose (MSR), que pode ser empregada para estudos avança
dos de sistemas com evoluções do tipo Langevin, e que permitiu o início da 
compreensão, já há algumas décadas, da possível universalidade da dinâmica 
complexa de sistemas desordenados. 
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Prólogo 
v 

.:'vluito recentemente, tive diante de meus olhos um exemplar do memorial de I
l

um conhecido, inscrito num concurso para professor doutor na área de Histó I

ria. Assombra-me constatar que somente nessa ocasião, tão recente, parece 
ter ficado absolutamente claro para mim o que pretendo com este trabalho 

ao mesmo tempo, creio que posso me considerar muito afortunado, por 
ao menos saber qual é essa pretensão. Explico-me melhor: a certa altura 
do dito memorial, o autor, após descrever sua vida acadêmica bastante va
riada (graduação num curso, mestrado em outro, doutorado num terceiro, 
pós-doutprado numa quarta área), sente-se compelido a dar alguma resposta

.~.... 

l,- para uma questão que lhe fora proposta muitos anos atrás, por um profes

sor de quem se recorda com gratidão; a questão é "o que dá sentido à sua 

trajetória?" 


Ao ler essa simples indagação, que em si nada tem de muito impressio
nante, dei-me conta de que esta tese tinha de ser a minha resposta particular 
à mesma questão, ainda que ela nunca tenha sido dirigida explicitamente 
a mim. Quero dizer que, naquele momento, percebi uma urgência própria, 
que talve;r, nunca tivesse notado com clareza, em também responder a essa 
pergunta. Qual é o sentido da minha trajetória acadêmica? Há algum li
ame concreto, identificável, entre os diversos assuntos que estudei, entre os 
resultados publicados, ao longo de tantos anos tentando aprender Física? 
Perceber que esta tese era, talvez, uma das raras oportunidades de buscar 
tal sentido, tais conexões, de maneira sistemática e amadurecida, foi como ~ 
uma iluminação. Mais que uma coleção de contas, tabelas e gráficos, este tra
balho, ficou claro para mim, deveria ser uma avaliação crítica e ponderada da 
minha própria trajetória de pesquisas. Em que pese sua diminuta extensão, 
parece-me imprescindível submetê-la a esse exame, até mesmo como exercício 
de reflexão e autocrítica sobre a própria atividade científica, que não podem 
jamais ser esquecidas pelo pesquisador em qualquer etapa de sua carreira. 

A súbita compreensão de que meu objetivo pessoal com este trabalho 
era esse, a consolidação e busca de sentido para uma pilha de resultados e 
estudos. na verdade trouxe a termo um período que se iniciara bem antes, 
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desde que comecei a pensar em que forma deveria apresentar minha test>o 
Após muito pensar e discutir com o Prof. Silvio Salinas: concluí que a pior 
maneira de redigir este trabalho seria seguir a forma mais usuaL isto ó, di
versos capítulos descrevendo contas variadas, seus resultados. e gráficos em 
abundância - simplesmente porque todas essas contas, resultados e gráficos 
já foram apresentados nas dez publicações apensas a este volume2 • Parecia
me inócuo e quase sem sentido apenas reescrever esses artigos com alguns 
detalhes a mais (o que é quase equivalente a uma mera tradução), e cou
siderar que à tese bastaria ser uma nova apresentação de todos resultados 
de pesquisa que publicamos ao longo dos últimos anos em periódicos especi
alizados, também já apresentados em inúmeras conferências. A alternativa 
evidente era escrever uma apreciação crítica, coerente e detalhada desse COll

junto, e considerar este sim o novo trabalho que eu poderia apresentar nesta 
tese (em oposição à reapresentação do conteúdo dos artigos publicados. qtH' 
seria nada mais que um velho trabalho). 

Assim, a recente percepção de que uma avaliação crítica de qual {~ o seu
tido deste percurso (por mais curto que ele tenha sido), como descrevi acima. 
já poderia ser realizada, veio perfeitamente ao encontro da forma que esco
lhera para apresentar a tese. Ao apreciar criticamente a coletâuea de artigos 
publicados, anexa ao presente trabalho, creio ter a chance de buscar e reve
lar alguma organicidade, alguma linha mestra da pesquisa e suas conexões 
com os objetos que têm ocupado a atenção da comunidade em sentido mais 
amplo, e ao mesmo tempo desvendar para mim mesmo o que andei fazendo 
nos últimos anos. Já adianto ao leitor que esses trabalhos se referem, de 
maneira geral, aos efeitos de geometrias não.-homogêneas (aperiódicas lllHS 

determinísticas, isto é, sem a presença de elementos de desordem) s()I)1'(~ () 
comportamento de modelos que, em geometrias uniformes, apresentam criti
calidade. 

Mas é claro que o doutoramento não se resume a buscar ininterruptament(' 
novos resultados originais - antes, é uma oportunidade única para estudar 
em profundidade os resultados obtidos por outros pesquisadores~ mesmo que 
seja para concluir que eles não interessam, ou nem são aplicáveis, ao trabalho 
que se está fazendo. Nessa perspectiva, resolvi incluir dois outros pequellOti 
capítulos, à primeira vista um pouco desconectados da temática principal. 

Um deles refere-se a um único trabalho (também anexo a esta tese), que 
já está no prelo, tratando de um modelo desordenado muito simples. A mo
tivação para esse estudo veio de um interesse pela área de vidros estruturais 

2Na verdade, dois dos artigos anexos foram publicados ainda durante o curso de mes
trado, mas preferi incluí-los por completeza e para a própria avaliação de como essa linha 
de pesquisa foi se transformando. 
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(que, note-se, não são necessariamente sistemas desordenados!), sobre a qual 
me detive por certo tempo, na tentativa de me colocar ao par da literatura 
atual. Entre as muitas questões intrigantes que nos são sugeridas pelos sis
temas vítreos~ sobressai a que diz respeito à origem das chamadas anomalias 
dinâmieas, que correspondem, de modo vago, a evoluções num espaço de fa
ses que t.em uma paisagem complicada. Ou seja, o problema aqui se transfere 
do est.udo das não-homogeneidades geométricas, e suas conseqüências, para a 

,,"':.' questão de não-homogeneidades no tempo (a quebra da simetria por transla"-' 
ções t.emporais), cujas conseqüências sistemáticas são as próprias assinaturas 
ela dinâmica vítrea: envelhecimento, não-ergodicidade, quebra de relações de 
flutuação-dissipação. Na verdade, o grande interesse dos pesquisadores dessa 
úrea está na compreensão da oriqem das tais anomalias; isto porque, diferen
temente do easo espacial, em que a quebra de simetria de translação pode 
ser incorporada estruturalmente aos modelos de maneira natural (através de 
(Lperiodicidade ou desordem), é pouco natural formular uma dinâmica que 
não seja simétrica por translações no tempo; ou seja, não é razoável, do ponto 
de vista da descrição do fenômeno físico, já começar com um modelo dina
mÍeamente heterogêneo - ele tem de ficar assim como resultado de alguma 

,~-~ característica mais básica de sua estrutura. 
Contudo, um fato conhecido é que, em certos casos, uma das conseqüên

cias da desordem espacial é a produção de uma dinâmica complexa no espaço 
ele fases. Assim, podemos pressentir uma íntima conexão formal entre o pro
blema das heterogeneidades dinâmicas em vidros estruturais, e a dinâmica 
complexa apresentada por sistemas espacialmente desordenados. É neste 
ponto que o modelo desordenado muito simples a que me referi acima entra 
(aliás, temos a esperança de que entre: .. ) no quadro. De todo modo, note-se 
que ('sse capítulo pretende apenas registrar muito sucintamente o resultado 
do meu esforço para aprender alguma coisa sobre todas essas questões, e 
discutir os modestos resultados originais que publicamos a respeito do dito 
modelo - que são muito preliminares, a bem da verdade, e ainda não incluem 
o mais importante, isto é, a própria dinâmica! 

Em outro pequeno capítulo que também parece fugir à tônica principal, 
e que não contém absolutamente nenhum resultado original, pretendi expor 
11m método de tratamento de problemas dinâmicos (conhecido como método 
de :rvIartin-Siggia-Rose, ou MSR) cujo estudo demandou um longo tempo, e 
que acabou não tendo a aplicação inicialmente prevista (nem gerando uma 
publicação). Ainda assim, pareceu-me muito útil redigir uma exposição sim
ples dos rudimentos dessa técnica, até mesmo porque ao tentar aprendê-la 
fez falta exatamente isso. Não encontrei, nem na literatura internacional 
nem na brasileira, qualquer "tutorial" para os recém-chegados que desejam 
(\prender o MSR mas não têm grande familiaridade com técnicas de teoria 

5 

, 
)" 



Prólogo 

de campos, integrais funcionais, ou cálculo estocástico, e sim com a rned\
nica estatística mais tradicional. Assim, vejo esse capítulo corno registro (k 
urna parte importante dos estudos (pelo tempo dedicado e pela amplidão das 
ferramentas que tive de ao menos começar a reconhecer), c também corno 
urna modestíssima "contribuição didática", que procura dar uma introdução 
aos rudimentos do MSR, despertando num possível leitor o desejo de estudar 
mais detidamente a questão. 

A aparente falta de unidade entre esses dois pequenos capítulos, que C()U

sistem fundamentalmente de sínteses bastante resumidas da literatura (com 
as minhas escolhas particulares de ênfase e importância, é claro), c o capí
tulo principal, que avalia meus resultados de pesquisa propriamente ditos, 
leva-nos à questão de qual é a tese mesma que está sendo aqui defendida. 
Parece-me um hábito importante, que corre o risco de ser esquecido. ter al
guma tese a defender quando se está escrevendo um trabalho desta natureza. 
Infelizmente, muitas vezes ocorre que não se descobre claramente qual é a 
tese proposta, talvez pela sua ausência, talvez por ficar soterrada sob espessas 
camadas de cálculos complicados, que parecem ter como fim a sua própria 
realização. 

Pois bem, assumindo os riscos, digo que minha proposição (pouco originaL 
devo admitir) é que a introdução de não-homogeneidades em modelo.s que, 
na ausência delas, apresentam criticalidade, produz resultados que podem ser 
(genericamente) submetidos a classificações universais, seja do ponto de vista 
da própria criticalidade, seja do comportamento dinâmico. Isto é, perturba
ções nas simetrias de translação (como é o caso de sistemas estruturalmente 
aperiódicos ou desordenados) têm resultados. que são em certo sentido pre
visíveis - ou classificáveis, talvez seja melhor dizer. Todos os problemaH 
apresentados neste trabalho se referem, em maior ou menor grau, creio en. 
a tentativas de estabelecer algum tipo de universalidade no comportamento 
de sistemas desse tipo. E a aparente desconexão entre os capítulos se resolve 
quando notamos que todos eles giram em torno do único problema: corno 
sistematizar os possíveis efeitos das não-homogeneidades sobre as teorias que 
descrevem os sistemas em questão. Assim, de início tratamos os sistemas 
aperiódicos determinísticos, em que uma descrição completa da estrutura. 
dos fluxos do grupo de renormalização pode ser apresentada, e class~ficações 
universais são explicitamente possíveis; daí um sistema desordenado muito 
simples, cuja termodinâmica também é completamente calculáveL para o 
qual ainda pretendemos realizar um estudo da dinâmica, na esperança de 
encontrar marcas da evolução complexa que parece sempre estar associada 
a modelos dessa natureza (ou seja, universalmente presente); e, por fim~ 
apresentamos os rudimentos de um método que foi criado essencialmente 
para permitir o cálculo de funções de correlação e resposta (dependentes do 
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tempo) em modelos estatísticos, mas que acaba permitindo uma primeira 
c:ompreensão da origem da dinâmica complexa de sistemas espacialmente 
( lesordenados. 

Também sou da opinião que, às vezes, modelos altamente artificiais, que 
podem ser estudados com métodos muito simples, são capazes de fornecer 
informações interessantes sobre a estrutura da teoria que os descreve (quando 
não sobre os próprios fenômenos). Pelo menos essa é a experiência que tive 

'(', em grande parte das minhas pesquisas nos últimos anos, e que intento trans
mitir para o leitor nas próximas páginas. É claro que há modelos complicados 
que são muito importantes (especialmente quando o objetivo é a compreen
são quantitativamente precisa de aspectos da própria natureza), bem como 
métodos matemáticos muito difíceis, mas também muito relevantes. No caso 
desses últimos temos, por exemplo, o árduo campo de sistemas exatamente 
integráveis em mecânica estatística, que costuma lidar com modelos muito 
simples e artificiais, mas com técnicas incrivelmente difíceis, que tem nos en
sinado coisas profundas sobre a teoria - coisas tão importantes quanto o que 
aprendemos sobre a natureza quando estudamos modelos mais "aplicáveis", 
como o de Ising, com quaisquer métodos. Eu diria que alguns modelos têm 
a boa sorte (ou a boa intuição de seus propositores) de capturar os aspectos 
essenciais de um fenômeno físico; outros têm a sorte também auspiciosa de 
capturar os aspectos essenciais da própria teoria. 

Creio que a minha tese diz respeito muito mais ao potencial que a teoria 
possui para desvelar comportamentos universais, usando modelos e méto
dos simples. do que sobre a verdadeira presença dessas universalidades em 
sistemas naturais, ou em modelos caoncretamente aplicáveis à descrição de 
fenômenos específicos. No caso dos sistemas aperiódicos, a interpelação que 
se faz à teoria é a respeito de sua capacidade de classificar modelos em que 
abrimos mão de uma das hipóteses tradicionais (a simetria de translação); 
no caso dos sistemas desordenados, a interpelação também toca na questão 
da universalidade: até que ponto a dinâmica complexa está universalmente 
presente em modelos com desordem? Isto é, qual seria o "modelo mínimo" 

; 	 necessário para produzi-la? Não é minha opinião que questionar a teoria a 
respeito de suas próprias capacidades seja um desvio da "verdadeira" tarefa 
do físico teórico - que seria, para alguns, a compreensão dos fenômenos na
turais referenciados por seu discurso, que é a teoria. O estudo desse próprio 
discurso, de suas regras e práticas, de suas "estruturas gramaticais", também 
é digno de nossa atenção, porque revela algo sobre nós mesmos e sobre a 
construção e as condições de produção e validade de nossas teorias científi
cas - uma tarefa tão elevada quanto o estudo das coisas da natureza, e tão 
adequada ao filósofo quanto, por que não, ao cientista praticante. 
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Capítulo 1 

Considerações sobre modelos 
aperiódicos 

;.Jeste Capítulo, que constitui o centro do trabalho, pretendemos apresentar 
(\,0 leitor uma análise - ou melhor, uma síntese - das pesquisas que realizamos 
com vistas a entender os efeitos da aperiodicidade sobre o comportamento 
crítico de modelos da mecânica estatística. Antes de passarmos à descrição

.-L _'; 

dos resultados contidos nos artigos anexos, entretanto, parece-nos ser útil 
apresentar alguns conceitos fundamentais que lá são descritos muito sucin
tamente, como convém a trabalhos daquela natureza, mas que devem ser 
mais detalhados aqui, para a conveniência do leitor1. Assim, primeiramente 
discutiremos a idéia de aperiodicidade e as técnicas mais simples que permi
tem 1:1 criação de estruturas matemáticas aperiódicas, bem como a maneira 
mais usual de quantificar o "grau de aperiodicidade" de tais estruturas. A se
guir, indicamos como associar essas estruturas a modelos estatísticos simples, 
quebrando sua invariância translacional (uniformidade), e apresentamos um 
critério heurístico geral para avaliar os efeitos dessa quebra de simetria sobre 
as propriedades críticas de tais sistemas. Discutimos brevemente, então, a 
idéia fundamental de universalidade em fenômenos críticos e, enfim, passa

.,,~ mos a comentar os resultados exatos que obtivemos para diversos modelos ...... 
diferentes, que nos permitiram entender em detalhes como a aperiodicidade 
pode ser capaz de alterar seus comportamentos críticos, através de profun
das mudanças da topologia dos fluxos do grupo de renormalização (que é a 
ferramenta básica de todos os nossos estudos), mas ainda assim permitindo 
classificações universais muito simples. 

lConvém registrar que nossa dissertação de mestrado [Haddad (1999)] apresenta com 
grande detalhe os conceitos de que nos ocuparemos neste Capítulo, e também toda a 
t.écnica de grupo de renormalização e análise de energia livre que utilizamos em diversos 
artigos (inclusive aqueles publicados depois dessa dissertação, que são maioria). 
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1.1 Por que se importar com aperiodicidade? Capítulo 1 

1.1 Por que se importar com aperiodicidade? 

Antes de mais nada, cumpre explicar o que entendemos por aperiodicidadc'. 
para daí justificar nosso interesse. Alguns exemplos podem auxiliar nessa 
tarefa; consideremos, primeiramente, uma longa cadeia de massas e molas: 
imaginemos que há dois valores possíveis para as massas, ou duas diferentes 
constantes elásticas para as molas. Podemos distribuir as massas (ou alter
nativamente as molas) de modo periódico: alternando um tipo com outro. 
ou duas de um tipo com uma de outro, ou seis de um tipo e quatro de outro. 
ou qualquer outra célula básica, contanto que a configuração se repita indc'
finidamente. Mas poderíamos também ir distribuindo 08 dois tipos possíveis 
de massas ou molas sem jamais formar uma célula básica de repetição, dc\ 
modo a quebrar a invariância translacional do sistema. ema maneira de fa
zer isso é escolher a massa que ocupará cada posição (ou a constante elástica 
de cada mola) através de um sorteio, em que cada valor pOSSível ocorre COlll 

uma probabilidade determinada. Mas será possível encontrar urna maneira 
de escolher o valor da massa em cada posição de maneira completamente 
determinística, sem produzir com isso uma estrutura periódica? 

Antes de responder a essa pergunta (afirmativamente!), e, tão importantc' 
quanto isso, antes de entender qual é a razão de fazê-la, podemos exemplificar 
com uma outra situação mais próxima do que será tratado nestas páginas. 
Imaginemos uma cadeia clássica de spins de Ising, com hamiltoniano dado 
por 

1l = - L Jiaiai+l L Hiai, 
i 

em que ai = ±1 para qualquer sítio i = 1,2,3... da cadeia. Os acoplamentos 
Ji ou os campos Hi (ou ambos) assumem valores num conjunto finito; pock
mos ter, por exemplo, dois valores possíveis para a constante de troca, .11 e J.2 • 

e analogamente para o campo magnético. Cada ligação da rede pode então 
estar associada a um dos dois valores de J (ou cada sítio pode estar sujeitu 
a um dos campos), e essa associação pode ser feita de modo não-periódico. 
sem repetição de células primitivas. Sabemos quão usual é em mecânica es
tatística considerar problemas em que o valor d~ uma grandeza desse tipo 
é escolhido aleatoriamente, conforme uma distribuição de probabilidades: 
nesse caso, evidentemente a simetria translacional é quebrada. Novamente, 
indagamos se é possível fazer isso de modo totalmente determinístico. 

Mas por que essa insistência em aperiodicidade sem desordem? Uma 
das lições mais fundamentais da física experimental do estado sólido é que 
a regra, e não a exceção, é que a natureza (e mesmo nosso engenho) não 
produz materiais perfeitamente homogêneos - sempre há uma certa desor
dem microscópica em qualquer sistema real. Aprendemos também que, elll 
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Capítulo 1 1.1 Por que se importar com aperiodicidade? 

algumas situações, essa desordem acaba por se mostrar irrelevante do ponto 
de vista teórico: o comportamento previsto para o sistema (e confirmado no 
laboratório, dentro ele inúmeros limites) é o mesmo que se obtém fazendo os 
cálculos sem considerá-la. Em outros casos, somente ao se levar em conta 
(~sse fator é que a teoria é capaz de produzir resultados "razoáveis". ~vlas então 
essa argumentação parece levar a um corolário oposto ao que esperávamos: 
o hom teórico deve se preocupar com os efeitos da introdução de desordem 
em sens modelos, pois às vezes ela pode ser relevante e explicar por que seus 
resultados estão em discrepância com o laboratório (visto que neste último 
ela está sempre presente); às vezes ela não é necessária, e tanto melhor; e 
() claro que em outras vezes mesmo o próprio modelo pode não ser muito 
hom, ou as aproximações envolvidas nos cálculos - não no modelo - é que 
são muito radicais, e muitos outros fatores. Seja como for, parece não haver 
razão para o estudioso da natureza importar-se com aquilo que descrevemos 
aeima, a tal aperiodicidade determinística. 

i-Jão mesmo? O fato é que, na empreitada teórica, ao tentar descrever 
(:om precisão o mundo natural e prever seu comportamento, deparamos com 
(lificuldades técnicas de enorme magnitude (para não falar nas dificuldades 

t,-_ 
-"--

conceituais). No caso em questão, talvez baste escrevermos "vidros de spin" 
para que o leitor com alguma familiaridade com física estatística e do es
tado sólido entenda o que queremos dizer. Há trinta anos da compreensão 
de que a desordem é um fator relevante nesses sistemas, e deve ser incluída 
explicitamente em qualquer modelo, nenhuma das teorias importantes (e mu
tuamente excludentes) produziu uma previsão que permita colocá-la à prova 
(lefinitivamente no laboratório, e o debate segue em frente [cf., a esse respeito, 
i-Jordblad (2004)], seja a respeito da natureza do estado fundamental, seja a 
respeito das características da região de escala da transição. As dificuldades 
matemáticas envolvidas na mecânica estatística de sistemas desordenados 
costumam ser enormes, e podem até parecer proibitivas. Admitindo-se que 
eles sejam deformações (no sentido matemático) dos sistemas homogêneos, 
pode-se recorrer a teorias de perturbação; mas em muitos casos parece que 
a introdução de desordem num modelo gera fenômenos não-perturbativos 
importantes, que não estão de modo algum suavemente conectados com os 
resultados para o sistema puro [Feldman (2002)]. 

Como exemplo concreto dos problemas da análise perturbativa, temos o 
importante e notável caso do modelo de Ising (ferromagnético) num campo 
magnético aleatório. Em todas as ordens de teoria de perturbação, é possível 
provar [Parisi e Sourlas (1979)] que os expoentes críticos desse sistema, em 
d dimensões, correspondem aos do modelo uniforme em d 2 dimensões (a 
chamada redução dimensional) - o que implica, de pronto, que a dimensão 
crítica inferior é três. Isso contradiz o famoso argumento heurístico de Imry 
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e Ma (1975), segundo o qual a dimensão crítica inferior deveria ser dois: 
mas, com efeito, um resultado exato (e não-perturbativo) de Imbrie (1084) 
vindicou Imry e Ma, e tornou inevitável a conclusão de que deve ocorrer urna 
falha grave da teoria de perturbação, que Parisi e Sourlas (2002) creditam ú 
formação de um estado ligado na teoria de campos subjacente ao modelo de 
Ising no campo aleatório (de modo que o estado de "vácud' sobre o tLlU11 se 
aplica a teoria de perturbação não é verdadeiro). 

Apenas os comentários do parágrafo anterior, que não são nada conjec
turais, e se aplicam a um dos modelos mais importantes na teoria estatística 
de sistemas desordenados, já nos mostram os complicados problemas que as
solam o estudioso dessa área. Mas nesse momento ocorre uma questão muito 
natural: será que não há sistemas de algum modo "parecidos" com eles. e mais 
propícios à análise teórica? Talvez até mesmo modelos sem correspOlH lt~nci(\ 
no mundo experimental, contanto que, ainda que indiretamente, llOS revelem 
alguma coisa sobre o funcionamento da teoria, com a possibilidade de post,('
riormente esclarecer como ela ê afetada pela desordem (esta sim importante 
do ponto de vista da conexão com o mundo exterior!). 

E precisamente neste ponto entram em cena nossas estruturas aperiódi
cas determinísticas. A esperança (que será confirmada, como veremos) Ú qlW 

elas se prestem a análises não-perturbativas simples e possivelmente exatas, 
que permitam uma compreensão completa de qual é o mecanismo pelo qual 
sua característica mais importante afeta a criticalidade de um sistema. Qual 
é essa "característica mais importante"? A quebra de simetria de translação, 
e aqui finalmente fazemos a conexão com os sistemas desordenados. De um 
ponto de vista "fundamental", é inescapável c<?nsiderarmos que quaisquer qlW 

sejam os efeitos da desordem sobre um sistema, eles devem estar rdaciolla
dos ao fato básico de ela quebrar uma simetria importante: em nosso caso. 
queremos apenas quebrar essa simetria de modo mais controlado, mas ainda 
assim esperamos encontrar marcas de seus efeitos essenciais e a estrutura 
básica pela qual essa quebra pode afetar o sistema. 

Feita essa longa justificativa de qual o interesse que temos pelo estudo dos 
efeitos dessa ainda indefinida aperiodicidade determinística (um interesse que 1.\ 

pode ser sintetizado na fórmula: estudar, de maneira bem controlada, os efei
tos da quebra de simetria translacional e seus mecanismos de atuação em uma I,
classe de cenários para a criticalidade)) cumpre agora explicar como ela pode 
ser produzida e como analisar seus efeitos. Antes, vale a pena dar alguma 
explicação ao leitor que pode estar se perguntando por que não mencionamos 
que existem na natureza materiais aperiódicos não-desordenados. De fato, 
a importante descoberta dos quase-cristais [Shechtman et. ai. (1984)1 abriu 
uma enorme nova área de pesquisa, especialmente para os cristalógrafos, que 
se viram com a tarefa de explicar a existência e a estabilidade de fases com 
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Capítulo 1 1.2 A matemática da aperiodicidade (brevíssima introdução) 

simetrias proibidas pela teoria tradicional (simetrias proibidas exatamente 

porque não podem coexistir com ordem translacional de longo alcance, daí a 

aperiodicidade dos quase-cristais). Dois fatores, no entanto, tornam a rela

(~ã,o de nosso trabalho com esses sistemas remota, na melhor das hipóteses: 

primeiro, o tipo de aperiodicidade que vamos aplicar aos modelos que serão 

(\studarlos não tem qualquer semelhança com a aperiodicidade gerada pe

la,s simetrias quase-cristalográficas verdadeiras; segundo, e mais importante, 


~. não parece haver qualquer evidência de fenômenos críticos em quase-cristais, 
."" 
e nosso interesse é explicitamente o estudo dos efeitos da aperiodicidade so
bre tais fenômenos; mais que isso, o problema específico do magnetismo em 
quase-cristais muito provavelmente envolve elétrons itinerantes, visto que a 
maioria deles constitui-se de ligas de metais de transição, e nossos modelos 
são estritamente localizados. 

1.2 	 A matemática da aperiodicidade (brevís
sima introdução) 

;," 

~ . 	 A criação de uma estrutura aperiódica pelo chamado método das regras de 
substituição é muito simples, familiar aos matemáticos há décadas, e foi o 
que empregamos em todos os nossos estudos. Um exemplo concreto ilus
tra a essência do procedimento. Imaginemos que dispomos de dois tipos 
de objetos (as massas de valores diferentes, como acima, por exemplo), que 
possam ser identificados pelas letras A e B. Queremos fazer uma seqüência 
infinita de A's e B's dispostos lado a lado, sem a repetição periódica de ne
nhum agrupamento básico de letras. Isto é, queremos montar uma sucessão 
do tipo AB.-L-iBABAABAAB... (suponhamos que esta seqüência seja real
mente aperiódica, por enquanto!), e não algo evidentemente periódico como 
ABBABBABBABB.... Uma maneira de fazer isso, que se mostra muito efi
caz, ó criar uma r'egra de substituição das letras A e B, como, por exemplo, 
.4 -+ --tE, E -+ A. A regra funciona da seguinte maneira: dada a letra A, nós 

b 	 a substituímos pelo par AB; este, por sua vez, é substituído por ABA (que 
corresponde a pôr AB no lugar da letra A, e A no lugar do B); novamente, 
cada letra de ABA é substituída segundo a regra, de modo que se obtém 
ABAAB, e assim sucessivamente. A operação pode ser esquematizada como 

A -+ AB -+ ABA -+ ABAAB -+ ABAABABA -+ .... 

Cada seqüência de letras que vai sendo sucessivamente obtida é uma gera
ção do processo iterativo de aplicação da regra. Aplicando-se infinitamente 
a lei de substituição, deveremos obter uma seqüência infinita de A's e B's. 
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Notemos que o processo é completamente determinístico, como desejávamos: 
sabemos perfeitamente qual é a letra que ocupa cada posição na seqüênda. 
E o importante é que se pode demonstrar rigorosamente que essa seqüência 
é aperiódica [Queffélec (1987) J, isto é, não há nenhuma célula básit:a que S(' 

repete, mesmo que imaginássemos uma célula muito grande. Além disso. 
demonstra-se que essa seqüência infinita é um ponto fixo da substituição 
o que implica sua auto-similaridade, isto é, uma simetria de escala reali~mcla 
pela aplicação inversa da regra. Uma classe muito grande de regras de substi
tuição, envolvendo inclusive "alfabetos" com mais letras, compartilha dessas 
propriedades essenciais a geração de seqüências infinitas verdadcirament(' 
aperiódicas e auto-similares. Qualquer análise de grupo ele renonnalizaç,lo 
no espaço real de modelos estatísticos com aperiodicidade gerada por regras 
de substituição está baseada nessa auto-similaridade. 

Entre as regras binárias (isto é, envolvendo apenas duas letras). des
tacamos a do exemplo anterior, conhecida como regra de Fibonacd. a de 
Thue-i\Iorse, que se escreve A -+ AB, B -+ BA, a regra de dobramento <1(' 
período, representada pela substituição A -+ AB, B -+ AA e a regra d(' 
triplicação de período, dada por A -+ ABB, A -+ AAA. ema regra ll<tO

binária que também estudamos em detalhes é a de Rudin-Shapiro. da,da p01' 
A -+ AC, B -+ DC, C -+ AB, D -+ DB. Pinho (1998) analisou com rigor 
e generalidade as propriedades de muitas outras regras desse tipo, de modo 
que evitaremos a formalização exaustiva que seria necessária se quiséssemos 
fornecer demonstrações de aperiodicidade e auto-similaridade. 

Sem pretender formalidade, apenas consideremos algumas características 
gerais importantes das regras de substituição. Por simplicidade, tomaremos 
regras binárias, escrevendo-as na forma geral 

A -+ AQ:BP 
(1.1 )

(J : { B -+ A'YB ó 

com D, 13, 'Y e Ó inteiros não-negativos, e não simultaneamente nulos. Essa 
notação indica que na regra (J a letra A deve ser substituída por \lma palavra 
básica com a letras A e 13 letras B, e analogamente para a palavra que 
substitui a letra B; não nos importamos com a ordem exata em que as letras 
aparecem nas substituições, mas apenas com sua quantidade:.!. Supomos 
ainda que (J resulta numa palavra infinita auto-similar, isto é, um ponto fixo 
da regra. Consideremos então os números N;; e N7~ de letras A e B lla 

seqüência formada na geração n, respectivamente; é simples perceber que 

2É bom registrar que a ordem das letras tem grande importância nas demonstrações 
de aperiodicidade e auto-similaridade da palavra infinita; apenas para nossos propósito;; 
genéricos é que não precisamos considerar a ordem exata. 
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Capítulo 1 1.2 A matemática da aperiodicidade (brevíssima introdução) 

eles devem ser dados por 

N~l ) _ (a f) ( N:(_l )
( N1~ - (3 Ó N;;_1' 

Definimos então, para qualquer regra do tipo (1.1), a matriz de substituição 

f)rI'. M a (1.2)y ( (3 Ó • ~ 

Se começarmos o processo de aplicação da regra com a letra A, podemos 
mostrar que 

(1.3)( ~~ ) = M 
n 

( ~ ) ; 

de fato, a demonstração segue por indução finita e é óbvia a partir da defi
!lição de M, dada pela Eq.(1.2). Vale uma relação análoga para o processo 
iniciado com a letra B. Por simplicidade, admitiremos que a letra inicial será 
sempre .-1: o leitor não terá dificuldade em adaptar os resultados para o outro 
caso. 

/' 

{. Se M for uma matriz primitiva (isto ê, se os elementos de alguma potência 
de M forem estritamente positivos), o teorema de Perron-Frobenius garante 
um ordenamento dos seus autovalores, isto é, assegura que eles obedecem 
as desigualdades estritas À1 > 1 e À1 > IÀ21. Evidentemente, há muitas 
escolhas "razoáveis" de a, p, f e Ó que resultam numa matriz de substituição 
primitiva, de modo que vale esse ordenamento dos autovalores. Esse fato 
terá conseqüências que logo poderemos compreender. 

Agora podemos introduzir o conéeito de freqüência (ou densidade) de 
letras a (ê h na palavra infinita, isto é, 

NA 
N

nPA lim , 
n ......oo n 

e 
NB

t.J. r nPB 1m N ' n ......oo n 

com N n = N1~ + N;; representando o número total de letras na geração n. 
Mostra-se que [Haddad (1999)1 

À 1 - Ó 
(1.4)PA= À +(3-ó'l 

bem como 
(3 

(1.5)PB = À
1 
+ p - Ó 
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É imediato que PA + PB = I, como esperado. Esses resultados são muito 
interessantes, pois na realidade o vetor 

UI = ( ~; ) 
é exatamente o autovetor da matriz de substituição M associado no maior 
autovalor )'1' Além disso, também vale a relação 

. Nn
11m ~ =À1 . 

n--,)oo lVn -1 

Assim, chegamos a uma primeira conclusão importante: o maior autovalor 
da matriz de substituição está associado, assintoticamente, à razão cntre os 
"comprimentos" das palavras que vão sendo geradas conforme a substitni<,;<l.o 
é aplicada. Poderíamos escrever 

NnrvÀ~. ( 1.6) 

Pinho (1998) mostrou que essa relação é exata, em qualquer geraçêlo, para 
seqüências de substituição tais que () + ;8 = 1+6. Com efeito, nesse caso 
cada letra é levada para palavras com o mesmo comprimento, (o: + 11), e, no 
caso, À1 é precisamente esse número inteiro. 

Agora podemos nos aproximar do conceito de flutuação geométrica de 
uma estrutura aperiódica gerada por uma regra de substituição. De posse da 
idéia de freqüência de uma letra na palavra infinita, e das expressões (IA) e 
(1.5), podemos supor que um conceito razoável de fiutuação seja a difercl1<,;a 
entre o número real de letras A ou B numa certa geração e o número qlH' 
seria esperado se as freqüências das letras fossem sempre iguais às da palaHH 
infinita. Isto é, a flutuação deve indicar o quanto uma certa geração s(' 
desvia do comportamento esperado. Podemos definir, assim, a fiutua<;ão 9;,1 
no número de A 's na geração n como 

g:;; = N:( PANn . (1.7) 

Na verdade, tanto faz pensar em g: ou em seu análogo g;?, pois, como P.-t + 
PB 1 e N:( N!! = Nn, é evidente que g: = -9;?, de maneira que 
escreveremos simplesmente 9n. Já foi demonstrado [Haddad (1999)\ que vale 
a relação exata 

9n = PBÀ~, 
um resultado que pode ser escrito também na forma 

19n1 rv IÀ2 1
n 

. (1.8) 

16 



1
.,-'1 

G;.jpítulo 1 1.2 A. matemática da aperiodicidade (brevíssima introdução) 

Uma maneira elegante e poderosa de escrever este resultado a respeito da 
flutuação consiste em combiná-lo com a Eq.(1.6), para obter 

Ignl '" N W 

n' 

onde definimos o chamado expoente das flutuações geométricas, 

<:,...... log IÀ21 
)v 	 (1.9)w = logÀ1 

,
Esse número tem um papel central em nossos resultados subseqüentes. Note 

que se w > 0, a flutuação tem um caráter ilimitado; de certa forma, a es

trutura aperiódica fica cada vez mais distante do comportamento médio que 

l" 


esperávamos conforme a regra de substituição vai sendo aplicada. Se w < 0, 

por 01ltro lado, a flutuação é de algum modo limitada. O caso w = °é mais 

delicado, 'lrw:r:qínal, e merece atenção especial, pois é uma situação em que a 

ordem com que as letras aparecem tem suma importãncia. 


Notemos que o sinal de w está diretamente relacionado com os autovalores 
da matriz de substituição. Como já afirmamos anteriormente, essa matriz 

,/ 	 deve, em geral, possuir um autovalor À 1 real positivo maior que a unidade e 
maior que o módulo do outro autovalor, À2 (que esperamos ser real também). 
A definição de w, Eq.(1.9), mostra que somente o caso IÀ21 < 1 corresponde 
a uma estrutura com flutuação limitada. 

Podemos olhar para esse conceito de flutuação de uma outra maneira, 
de modo a tornar mais convincente o uso do adjetivo "geométricas". Gene
ralizando a definição de flutuação introduzida acima, escrevamos [Grimm e 
I3aake (1997)1 . 

g(A1) = NA(Af) - PAA1, 

ollde N· 1(AI) representa o número de letras A na palavra que é obtida pelo 
truncamento da seqüência infinita em sua M -ésima letra. Imaginemos agora, t.··· 

1: .. 

eomo Bombieri e Taylor (1986), que a letra A esteja associada a um com
1,·' 


primento eA , e B a um comprimento lB' A partir de uma palavra infinita 

aperiódica, podemos construir uma rede unidimensional com sítios localiza

dos em posições x 1"1 tais que 


XM = NA(M)lA + NB(M)lB' 	 (1.10) 

onde N A (A1) é o número de A's no truncamento da palavra infinita na M
ésima posição, como definido acima, e analogamente NB(M). Podemos então 
definir um espaçamento médio da rede, dado por 

f = PAfA + PBeB. 

, 
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1.3 Jvlodelos estatísticos aperiódicos Capítulo 1 

Agora a definição de flutuação que foi apresentada ganha um sentido ver
dadeiramente geométrico. Com efeito, a posição esperada do sítio 1\1 seria 
simplesmente XM = Na; a flutuação g(NI) está então claramente relacionada 
com o desvio da posição real, dada pela Eq.(1.10), em relação a esse valor 
esperado. No caso de flutuações ilimitadas, a idéia de urna rede média, da 
qual a rede aperiódica é apenas uma pequena perturbação, perde o sentido. 

..mesmo que os comprimentos tA e eB sejam parecidos. 
Esperamos que tenha ficado claro o conceito de flutuação geométrica para 

estruturas aperiódicas unidimensionais, geradas por regras de substituição, e 
o papel preponderante do expoente w na classificação das flutuações. Regras 
não-binárias, como a de Rudin-Shapíro, descrita no item anterior, também 
se prestam à análise de flutuações baseada na matriz de substituição (basta 
considerar os dois maiores autovalores, dentre todos os possíveis). Para (~S
truturas aperiódicas em maiores dimensões, que não podem em geral ser for
madas a partir de regras de substituição, existe uma conceituação equivalent(; 
de flutuação geométrica; na próxima seção, quando falarmos do chamado cri
tério de Luck (que avalia o efeito da aperiodicidade sobre a termodillúmica 
de modelos estatísticos), comentaremos a possibilidade de definir um expo
ente de flutuação de modo geral, através de hipóteses de escala sobre certas 
propriedades espaciais dos sistemas em estudo. Antes disso, porém, elevemos 
dizer como aplicar o formalismo que apresentamos a modelos da mecânica 
estatística em redes. 

1.3 Modelos estatísticos aperiódicos 

1.3.1 Generalidades 

Como quebrar a simetria de translação de um modelo estatístico na reel(; 
usando esse formalismo? Consideremos novamente o problema mais simples, 
isto é, a cadeia de spins de Ising, cujo hamiltoniano é dado por 

'fi = L Jiaiai+l - L Híai' 

o primeiro exemplo específico de introdução da aperiodicidade nesse modelo 
usando uma regra de substituição (Fibonacci) foi apresentado por Achiam et 
ai. (1986). Nesse caso, consideram-se os campos Hi uniformes, isto é, iguais 
para qualquer i, e distribuem-se os acoplamentos Ji , que podem assumir um 
entre dois possíveis valores, JA e JB, segundo a seqüência de A's e B's na 
palavra infinita gerada pela regra de Fibonacci; lembrando que essa palavra 
é ABAABABAABAAB... , basta substituir cada A por um J.l e cada B 
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Capítulo 1 1.3 Modelos estatísticos aperiódicos 

A B A A A B I 
I 
I 

I A B A A A B 

I I 
A B A A A B 

I I 
A BI A A I A B i 

! I I I 

Figura 1.1. Exemplo de aperiodicidade em camadas numa rede quadrada bidi
mensional. 

por mn .J13 • de modo a se obter uma cadeia de spins com acoplamentos 
oscilando aperiodicamente entre dois valores possíveis. O procedimento é 
i\nálo~o para qualquer outra regra de substituição: basta associar a cada 
letra da palavra infinita aperiódica um valor diferente da constante de troca. 
:.Jo easo de regras binárias, que são as mais comuns, teremos evidentemente 
duas possíveis constantes de troca, que podem até mesmo ter sinal oposto, 
gerando interessantes efeitos de competição, visíveis no estado fundamental 
[Tsunetsugu e Ueda (1987)]. Já se considerou também o caso em que os 
acoplamentos são uniformes, e o campo magnético tem seu valor em cada 
sítio escolhido segundo as letras de uma palavra infinita aperiódica [Luck 
(1987)1· 

A maneira mais natural e imediata de aplicar esse formalismo a um sis
I(~ma lluma rede bidimensional é considerar um modelo em camadas: na rede 
quadrada. por exemplo, cada linha pode ser vista como uma cadeia com dis
tribuição aperiódica de acoplamentos, segundo alguma regra de substituição 
previamente escolhida (e idêntica para todas as linhas), enquanto os acopla
mentos nas colunas são homogêneos. A Fig. 1.1 ilustra uma construção desse -, tipo. O hamiltoniano de um tal sistema poderia ser escrito como 

1-l = -JL (Ji,j(Ji+l,j - L Kj(Ji,j(Ji,j+l' (1.11) 
i,j i,j 

Nesse modelo, a constante de acoplamento numa das direções da rede (a 
vertical, digamos) é uniforme e tem sempre valor Ji na direção horizontal, o 
valor do acoplamento Kj depende da coluna, j, e pode ser escolhido segundo 
regras aperiódicas [Iglói (1993)]. O interesse desse problema é que ele permite 
que todo o esquema das regras de substituição, tão adequado para estruturas 
unidimensionais. seja aplicado a um modelo bidimensional, que é muito mais 
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1.3 Modelos estatísticos aperiódicos Capítulo 1 

rico. Num limite fortemente anisotrópico, o sistema equivale à cadeia de Isiug 
quântica num campo transverso, com interações aperiódicas ILuck (1993a) I, 
o que permite a adaptação de muitas técnicas de análise desenvoh'idas para 
esses sistemas; pode-se também estudar esse modelo diretamente. fora do 
limite altamente anisotrópico, através de métodos de aproximações periódicas 
sucessivas. Muitos cálculos numéricos e alguns resultados exatos indicalll que 
se a aperiodicidade é gerada por regras com flutuações geométricas limita.das 
os expoentes críticos são os da classe de universalidade de Onsager: flutuações 
ilimitadas aparentemente suavizam a transição; o caso marginal conduí>: h 
não-universalidade (isto é, expoentes críticos que dependem do valor dos 
acoplamentos microscópicos). Resultados rigorosos de Tracy (1988a, 1988b) 
mostram que as flutuações ilimitadas devem de fato eliminar por completo <t 

criticalidade. 
Notemos que um modelo de Ising em camadas, construído de mancira allú

Ioga a essa, mas com os acoplamentos horizontais escolhidos aleatoriamente. 
com uma distribuição de probabilidades (com probabilidade nula para V<t

lores negativos, bem entendido, para não incluirmos antiferromagllctismo), 
foi estudado com grande sucesso por McCoy e Wu (1968), que apresenta
ram uma notável solução exata. A quebra de invariância trallslaciollal (em 
uma direção) induzida pela desordem tem o interessante efeito de enfraquecer 
ainda mais a singularidade crítica, tornando-a essencial, com calor específico 
infinitamente diferenciável (na solução de Onsager para o modelo uniforme n 
singularidade já é fraca, de caráter logarítmico). Ainda em relação ao modelo 
de McCoy-Wu, vale notar que ele apresenta o fenômeno de singularidades de 
Griffiths [Griftiths (1969)1, que consiste na existência de singularidades essen
ciais (não-críticas) na magnetização a campo nulo, em temperatlll'as abaixo 
da temperatura crítica do modelo sem desordem, e acima da temperatura 
crítica do modelo desordenado (que é sempre menor que a primeira). Isso se 
deve essencialmente à formação de aglomerados de spins em estado quase
crítico, que aproximam arbitrariamente do eixo real os zeros de Lee-Yang da 
função de partição mesmo acima da temperatura crítica do sistema desorde
nado. Um pouco ingenuamente, diversos pesquisadores procuraram evidên
cias de singularidades de Griffiths em modelos aperiódicos não-desordenados; 
naturalmente, nunca foram encontradas, simplesmente porque elas não se de
vem à característica fundamental que os modelos aperiódicos compartilham 
com os desordenados, isto é, a quebra de simetria translacional, mas sim à 
formação de aglomerados de percolação que ocorre nesses últimos, e não 110S 

primeiros. 
Vale a pena dizer também que muitas cadeias quânticas de spins com 

acoplamentos distribuídos aperiodicamente, segundo regras de substituição, 
têm sido estudadas com grande sucesso através de diversos métodos [Vieira 
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(2004)1. A comparação das propriedades dessas cadeias com suas contrapar
tidas desordenadas, já largamente analisadas na literatura, leva ao domínio 
quântico uma série de considerações que faremos adiante, em torno da noção 
de universalidade e do papel da quebra de simetria translacional sobre esse 
eonceito. 

Podemos neste momento introduzir um conceito útil, relacionado à flutu
ação das constantes de troca de uma cadeia, clássica ou quântica, adaptando 
o formalismo que desenvolvemos anteriormente. No caso da aperiodicidade 
implementada através de regras de substituição binárias, em que cada letra 
está associada a um possível valor da constante, escrevemos o acoplamento 
médio, J, como 

J = JAPA + JBPBl 

(~m que P.I e PB são as densidades de letras A e E na palavra infinita. Trun
cando m;sa palavra em sua JVI-ésima letra, é imediato definirmos uma flutu
ação total nos acoplamentos através de 

~J(lll) = IJANA(Ai) + JBNB(lvI) - JAfl ' 

onde N iI ,B(lil) conta o número de A's ou E's no truncamento, como antes. 
Com as técnicas que apresentamos acima, demonstra-se facilmente que, se 
kf = Nn , para algum n (isto é, se o truncamento corresponde exatamente à 
n-ésima geração da palavra), deve valer que 

nllJn IÀ21 N':/, I (1.12)rv rv 

com o expoente de flutuação w definido anteriormente (note que escrevemos 
~JII nesse caso). Esse resultado é interessante, pois liga diretamente a idéia 
de flutuação geométrica com a flutuação nas constantes de troca, que é a 
medida relevante para sistemas magnéticos aperiódicos. 

Em duas dimensões, a aperiodicidade poderia ainda ser aplicada a um 
modelo de Ising de maneiras mais complicadas, não baseadas no formalismo 

,~ elas substituições. Uma possibilidade, por exemplo, é considerar estruturas'<p 
em que a flutuação possui uma natureza topológica mais profunda, como a 
famosa rede de Penrose, ou diferentes recobrimentos do plano por polígonos 
(~m padrões aperiódicos (essas estruturas costumam receber a denominação 
de tilings, e seu estudo já se tornou uma nova área de pesquisas matemáticas 
Icf. Kellendonk (1995)]). Nesses casos, ocorre uma flutuação aperiódica do 
próprio número de coordenação de cada sítio, que, associada à presença de 
diversos valores possíveis dos acoplamentos, torna o problema muito mais 
sutil e delicado [Godreche et alo (1986)]. Os resultados para o modelo de 
Ising na rede de Penrose, baseados num esquema aproximado de grupo de 
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renormalização, indicam que a classe de universalidade do sistema {~ a d(~ 

Onsager. 
Nosso interesse, contudo, está nos primeiros exemplos apresentados. isto 

é, o modelo bidimensional em camadas. Foi neles que se verificou, inequivo
camente, que a aperiodicidade gerada por regras de substituição era capa'?, de 
mudar propriedades críticas usuais, retirando os sistemas das "classes de uni
versalidade uniformes" e destruindo as singularidades críticas (sem contar o 

caso das flutuações marginais). Mas esse cenário é aparentemente muito po
bre: flutuações limitadas não importam, ilimitadas simplesmente destroem a 
transição ao menos para o modelo de Ising na rede quadrada com aperiodi
cidade em camadas. Entretanto, analisando o problema de modo mais geraL 
inclusive pela ampliação do conceito de flutuação geométrica (tornando-o 
independente da existência de uma regra de substituição na origem da ape
riodicidade), Luck (1993a, 1993b) foi capaz de ampliar bastante esse quadro. 
incluindo sistemas em dimensões superiores e modelos diferentes do de Isillg. 
O resultado de suas investigações, que passaremos a apresentar. foi 11lll cri
tério geral para testar a relevância (já usando uma linguagem do gmpo <1<, 
renormalização) da aperiodicidade sobre o comportamento dos llloddos por 
ela afetados. 

1.3.2 O critério de Luck 

Em sua análise dos efeitos da aperiodicidade sobre as propriedades críticas 
de modelos estatísticos, Luck baseou-se fortemente num critério devido a 
Harris (1974), que dava conta da relevância da desordem temperada sobre 
modelos ferromagnéticos de spins. A apresentação que Luck faz do cri tório 
de Harris é um passo importante em seu próprio raciocínio sobre' a ap<,riodi
cidade, e vale a pena ser comentada. Consideremos pois um modelo de Isillg 
ferromagnético, na ausência de campo, com hamiltoniano dado por 

1l = - L li,jaiaj, (1.13) 
(í,j) 

numa rede regular qualquer, de dimensão d, em que os li,j são positivos e 
restritos a pares de vizinhos mais próximos, e de outro modo arbitrários. 
O modelo uniforme é aquele para o qual li,j = lo para qualquer par de 
vizinhos. Ele deve apresentar uma transição de fases de segunda ordem a uma 
temperatura crítica Te, proporcional a lo (essa hipótese é razoável tendo
se em vista os muitos resultados já conhecidos, e é fisicamente aceitável). 
Representaremos a distância do sistema ao ponto crítico pela variável usuaL 
t = (T -Te)/Te, e a região crítica (ou de escala) pela condição Itl « L 
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Capítulo 1 1.3 Modelos estatísticos aperiódicos 

Suponhamos agora o caso de desordem temperada nos acoplamentos; eles 
serão do tipo .li,j = Jo(1 + ti,j), com os ti,j representando variáveis aleatórias 
independentes e identicamente distribuídas, tais que ti,j = °e t[,j A2

• 

A largura da distribuição, A, deve ser tão pequena quanto se deseje. Para 
..\ = 0, recuperamos o modelo uniforme. Na região crítica, o sistema deve se 
dividir em domínios de correlação, com volumes da ordem de r,d, onde r, é o 
comprimento de correlação, que obedece a lei de escala usual r, Itl-lIu (vurv 

(, o expoente crítico do comprimento de correlação do modelo uniforme). O 
número de spins correlacionados no domínio é proporcional a esse volume, já 
que estamos tratando de redes regulares. Na presença de uma pequena desor
dem, cada domínio de correlação deve ser caracterizado por um acoplamento 
"típico", J, que se desvia do valor médio Jo por uma pequena quantidade dada 
por (J - .lo) /Jo rv r,-d/26.; isso é razoável se tivermos em mente o teorema 
("entraI do limite, que deve se aplicar à distribuição em questão. Na prática, 
('sse acoplamento típico desvia a temperatura efetiva de cada domínio de cor
relação do valor uniforme, t; algumas regiões do sistema podem efetivamente 
se "desmagnetizar" em conseqüência da flutuação do acoplamento (isto é, po
dem apresentar uma temperatura efetiva superior à crítica), e a transição de 

". 
fases pode ser eliminada, ou bastante alterada. Devemos portanto estimar 
o desvio local da temperatura, 6t, induzido pela flutuação das constantes de 
troca. Ora, esse desvio deve ser proporcional ao próprio desvio do acopla
mento típico, de modo que obtemos 6t f'V r,-d/2 A f'V Itldllu !2 A (onde usamos a 
lei de escala para o comprimento de correlação). A variação de temperatura 
efetiva devida à desordem será capaz de eliminar a criticalidade original no 
caso em que ót » Itl; podemos avaliar em que condições isso ocorre através 
da razão 

-c5t rv It1-l+dllu!2 Â. 
Itl 

Lembrando a condição Itl < < 1, vemos que, para 2-dvu > 0, os desvios locais 
tornam-se arbitrariamente grandes e o comportamento crítico deve sofrer f· 

mudanças profundas. Se usarmos a relação de hiperescala, dvu = 2 - O:u, em 
que O:1J. é o expoente crítico do calor específico do sistema uniforme, válida 
para d menor que a dimensão crítica superior do modelo, podemos dizer que 
a alteração na criticalidade ocorre se O:u > O; se O:u < 0, as flutuações locais 
na temperatura crítica, devidas à desordem das ligações, não são suficientes 
para perturbar o sistema; se O:u = O, o resultado da desordem é imprevisível 
nessa aproximação. 

Este é o critério de Harris para a relevância da desordem na alteração 
da criticalidade, na apresentação de Luck. Veja que ele é totalmente base
ado em um raciocínio perturbativo, e, com efeito, a variável importante para 
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a classificação dos efeitos da desordem é o expoente crítico Ct ll do modelo 
uniforme que está sendo perturbado por essa mesma desor·dem. Essa obser
vação é extremamente importante, pois contém a essência uo argumento. (' 
vai reaparecer na extensão do critério a sistemas aperiódicos que faremos 
agora. 

Suponhamos mais uma vez que estamos estudando um modelo de Ising 
ferromagnético com hamiltoniano dado pela Eq.(1.13), numa rede regular 
genérica. A diferença agora é que vamos considerar que as constantes de troca 
entre primeiros vizinhos, Ji,j, não são necessariamente aleatórias: hasta-uos 
que possam assumir mais de um valor e que se distribuam aperiouicament(~ 
pelas ligações. A origem dessa aperiodicidade é arbitrária, podendo estar 
relacionada a qualquer método apresentado na seção anterior. métouos mais 
gerais ou mesmo à presença de desordem. O importante é que s(!ja pOSI'iÍv<'l 
caracterizar a intensidade da aperiodicidade por alguma grandeza ~'. análoga 
à largura da distribuição do caso anterior. Essa grandeza está associada ao 
desvio dos valores possíveis das constantes de troca em relação a um valor 
médio, Jo; não vamos defini-la precisamente, e sua existência faz partl~ da 
natureza heurística do argumento. O valor de Jo está novamente relaciollado 
à temperatura crítica, Te. 

Considere que tomamos uma certa região n da rede, de comprimento ca
racterístico L; ela deve conter um certo número No. de ligações, proporcional 
ao volume Ld da região. A soma das constantes de troca associadas a cada 
uma das ligações dessa região, dada por 

1:0. (J) = L Ji.,j, 

(i,j)Eo. 

também deve ter um comportamento do tipo 1:n (J) rv Vi, A razão I:n (.1) / No 
corresponde ao acoplamento típico na região; quanto maior for a região COll

siderada, mais próximo de Jo deve estar esse valor. Agora, no espírito das 
I'" 

i 

considerações que fizemos sobre flutuações em seqüências de substituiçào. 
vamos imaginar que a flutuação (de origem geométrica) no acoplamento. 
obedece a lei de escala 

L dw(j,J = 11:0. (J) JoNo.l rv , 

onde w é um expoente de flutuações geométricas generalizado. Veja que 
essa é exatamente a definição que apresentamos na Eq.(L12), para o caso 
de aperiodicidade gerada por regras de substituição. O que estamos fazendo 
aqui é simplesmente supor que uma forma semelhante àquela vale de modo 
geral, através de uma razoável hipótese de escala para as ftutuaçôes, 
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Agora, suponhamos que estamos na região crítica do modelo uniforme, 
isto Ó. ~' = O e Itl « 1. O comprimento de correlação ç, que obedece a lei de 
escala ~ rv Itl-v

" , determina um comprimento característico L. Urna pequena 
modulação aperiódica nesse sistema deve ser tal que o desvio induzido no 
acoplamento típico seja dado por (J - Jo) /Jo rv çd(w-l),6.' rv Itl-dvu(w-l) ,6.'. 

O dmwio causado na temperatura efetiva, dt, terá portanto o mesmo com
portmncllto. Como já fizemos para o critério de Harrís, devemos comparar a 
magnitude desse desvio com a própria distância ao ponto crítico, Itl. Resulta, 
ctssim, que 

bt rv Itl-dvu(w-l)-l ,6.'. (1.14) 
Itl 

Definindo um expoente de cruzamento <p corno 

<P - 1 + dvu (w - 1), (1.15) 

segue da Eq.(1.14) que, se 4> > 0, a aperiodicidade deve causar desvios ar

bitrariamente grandes na temperatura efetiva de cada região de correlação, 

(' aS1:>Ím destrói ou altera profundamente o comportamento crítico (é o dito 


~ ." caso relevante). Se <p < 0, a aperiodicidade não deve ser capaz de mudar as 

""-y" 

ca.racterísticas universais da criticalidade (caso irrelevante), e se 4> = °não 
podemos prever o que ocorrerá (caso marginal). Eis o critério de Luck, na 
sua forma mais geral, e, ao mesmo tempo, simples e intuitiva. Com o uso da 
relação de hiperescala, dvu = 2 - Cl:u , que deve valer para todo d ::; 4, e da 
limita.ção termodinâmica CI: ::; 1 para transições contínuas, podemos enunciar 
a condição de relevância como 

1 - Cl:1l - , (1.16)w > W c - 2 _ Cl: 
u 

:: ,':onde introduzimos um "valor crítico" (ou limiar) do expoente de flutuação, 
w,,, a partir do qual a aperiodicidade afeta de maneira relevante o sistema. 

V(~.ia que em toda essa argumentação estivemos supondo que a aperio
P' dicidade é de algum modo "isotrópica", isto é, perturba o sistema em todas 

as suas direções. Mas poderíamos considerar casos "anisotrópicos", como os 
sistemas em camadas, nos quais a aperiodicidade age sobre um número de 
dimensões, dm , menor que a dimensão, d da rede em consideração. É tri
vial adaptar o critério de Luck para essa situação, bastando redefinir 4> como 
(P = 1 + dmvu(w - 1). 

Imediatamente vemos que o critério está correto para o caso das cadeias 
quânticas. Naquele caso, a dimensão é d = 1, e o expoente crítico do compri
mento de correlação é Vu = 1, de modo que o critério se reduz simplesmente 
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a w > Opara o caso de aperiodicidade relevante (isto é, flutuações geomótri
cas ilimitadas) e w < O para a aperiodicidade irrelevante (que correspondc) 
a flutuações limitadas). O caso w = O, marginal, correspollde ao caso lWCU

liar de não-universalidade. Isso está em perfeito acordo com os resultados 
exatos e de extrapolação numérica que citamos anteriormente. Igualmcllt<' 
para o caso do modelo em camadas, para o qual V ll = 1 e a aperiodicidad(~ 
se distribui ao longo de apenas uma das direções (dm 1). A novidade do 
critério de Luck está em suas previsões para sistemas com aperiodicidade 
em mais dimensões, ou com um expoente crítico uniforme V u =I 1. Torna-se 
então menos direta a relação entre limitação das flutuações geométricas e sua 
relevância para a criticalidade; de fato, pode haver situações em (!1Ie mesmo 
para w > O o sistema não sai da classe de universalidade uniforme. 

Alguns comentários finais sobre o critério de Luck são necessários. Ellu
meremos, em primeiro lugar, em que condições ele deve valer: o modelo dew 
ser ferromagnético, as interações têm de ter curto alcance, o sistema uniforIlH' 
(na ausência de aperiodicidade) deve ter um ponto crítico à temperat1ll'él fi
nita e a rede deve ser regular. Essas hipóteses são razoavelmente restritiyas. 
e fazem com que cada caso deva ser estudado com cuidado. Em segundo 
lugar, o critério é incapaz de prever o comportamento do sistema no caso 
do expoente de cruzamento ser nulo. Por fim, mesmo no caso relevante, em 
que esse expoente é positivo, o critério de Luck não informa se haverá urna 
mudança de classe de universalidade (mas ainda assim com uma transição 
contínua presente no sistema), ou se haverá uma total eliminação da el'iti
calidade, tornando a própria noção de classe de universalidade imprecisa. 
Isto é, a idéia de relevância diz respeito apenas ao surgimento de mais lllll 
campo de escala (associado à própria aperiodicidade; \'cja a próxima sc(;ii.o) 
que deve ser ajustado precisamente para colocar o sistema mt criticalid,-l(h' 
usual. Devido a todas essas questões é que nos propusemos a estudar mode
los altamente simplificados, em que é possível acompanhar passo a passo os 
efeitos de pelo menos alguns tipos de aperiodicidade. 

\ 

1.4 	 Excurso: da universalidade em mecânica 
estatística 

Antes de passarmos à descrição dos resultados que obtivemos a respeito dessa 
questão que acaba de ser proposta, isto é, o que significa propriamente a 
relevância da aperiodicidade, quais os seus mecanismos de atuação, convém 
fazer um breve excurso pelo próprio conceito de universalidade, que está na 
base interpretativa de todo o nosso trabalho posterior. Recomendamos o 
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excepcional ensaio de Kadanoff (1973) para uma discussão mais profunda . 

.J á é parte da sabedoria da mecânica estatística, depois do advento do 
~rupo de renormalização de Wilson, falar que o valor dos expoentes críti
cos de qualquer sistema que possui uma transição de fases contínua depende 
apenas de uns poucos fatores: dimensão do sistema, grupo de simetria do 
parámetro de ordem~ e natureza e alcance das interações microscópicas. Por 
"natureza') das interações entende-se seu caráter atrativo ou repulsivo, ferro
ou antiferromagnético, ou, mais precisamente, qual o tipo de ordem que elas 
favorecem. Esse é um paradigma extremamente bem estabelecido, fundamen
tado por resultados teóricos e experimentais numa impressionante variedade 
de modelos e sistemas físicos. O último dos três fatores determinantes de \ .. 

uma classe de universalidade (isto é, uma classe de sistemas com os mesmos 
índices críticos), que diz respeito às interações microscópicas, talvez seja o 
mais inesperado: afirma-se que características detalhadas da interações entre 
as constituintes do sistema, ou dos parâmetros de um modelo, têm pouca im
portállcia na região crítica. Entretanto, sabemos que algumas perturbações 
na natureza desses parâmetros podem afetar de maneira relevante a critica
lidade do sistema; não é outro o conteúdo dos critérios de Harris e de Luck 
acima expostos. Distribuições de acoplamentos que violem a simetria trans
lacional podem impedir um sistema de realizar seu ponto crítico usual (isto é, 
aquele correspondente ao sistema homogêneo, ou uniforme). Nosso objetivo 
fundamental em todo este trabalho é mostrar que, ainda assim, o conceito 
de universalidade mantém sua importância, mesmo quando essa importante 
simetria ó dolada. Notemos que, em sua enumeração usual, os fatores de
tC'rminantes da classe de universalidade não incluem a ausência de simetria 
translaeional como 11m dado relevante, muito menos o esquema segundo o 
qual essa invariância é quebrada; o que pretendemos mostrar, e eis a tese que 
foi enunciada no Prólogo, é que sistemas desprovidos dessa simetria também 

f:····podem ser classificados de acordo com seus expoentes críticos de maneiras 
universais, e que, portanto, a presença ou ausência da simetria também é um 
fator determinante da universalidade. 

~ 

Para tanto notemos que, em primeiro lugar 1 ao falar de universalidade, 
em seus fundamentos teóricos, necessariamente estamos supondo que os mo
delos da mecânica estatística podem ser descritos como pontos num espaço 
hamiltoniano abstrato, e que esses pontos caminham nesse espaço com uma 
dinâmica muito peculiar, que é dada pelas equações do grupo de renormaliza
ção. Afirmar então que diversos modelos pertencem a uma mesma classe de 
universalidade é equivalente a dizer que os pontos que os representam nesse 
rspaço abstrato se movem, segundo o grupo de renormalização, em direção 
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a um mesmo atrator da dinâmica3. Mas há sutilezas escondidas por trús da 
generalidade grosseira dessa afirmação: a rigor, um modelo envolve Ulll certo 
conjunto de operadores de escala, junto a uma escolha de parâmetros micros
cópicos e "parâmetros de controle" (temperatura, campo externo, pressão ... ): 
os últimos se combinam entre si para formar campos de escala. Assim. na 
verdade, um ponto do espaço hamiltoniano tem como coordenadas os campos 
de escala correspondentes àquele modelo nas condições e:derna,'; 'imposta.,'; 
determinados valores dos parâmetros microscópicos, em determinadas tem
peraturas, ou campos etc. Escolhido então um modelo (isto é. um conjunto 
de operadores), e escolhidos os valores de seus parâmetros microscópicos, a 
variação dos parâmetros externos gera um conjunto no espaço abstrato. e ek 
deve possuir intersecção não-vazia com a bacia de algum atrator da dinÚlllica. 

Quando temos, por exemplo, um hamiltoniano de Isíng numa detenni
nada rede, e escolhemos o valor de cada um dos acoplamentos. uma tempe
ratura e um campo externo marcam um ponto no espaço abstrato. Outra 
temperatura e outro campo correspondem a um ponto diferente: todas as 
temperaturas e todos os campos possíveis geram um conjunto d(~ pont.os. 
Outra escolha do valor de cada acoplamento gera outro conjunto de pontos. 
Assim, um modelo é na realidade descrito por uma infinidade ele conjuntos 
de pontos no espaço abstrato. 

A idéia de universalidade ganha então diferentes níveis de interpretação. 
No nível mais geral, ela corresponde à situação em que um modelo, com todas 
as possíveis realizações de seus parâmetros microscópicos, pode ter os parâ
metros externos ajustados de modo a colocar seus pontos representativos na 
bacia de um mesmo atrator. Esse é um nível' muito forte ele universalidade. 
O nível seguinte diz respeito ao caso em que modelos diferentes pOSSllem al
gumas escolhas de parâmetros microscópicos compatíveis com o HllXO partI 
um mesmo atrator. Essas escolhas correspondem, em geral, mais ao t'ipo 

de distribuição dos parâmetros microscópicos do que a seus valores espedfi
coso Assim, qualquer distribuição periódica de acoplamentos ferromaglléticos 
para um modelo de Ising tridimensional (em todas as redes de Bravais com 
essa dimensão), permite que se ajuste a temperatura e o campo externo em 
valores críticos, de modo a fazê-lo fluir para um único atrator; esse atrator 
é exatamente o mesmo para o qual fluem os pontos que representam um 
modelo contínuo para um fluido homogêneo de uma componente. Essa é a 
universalidade a que usualmente nos referimos quando falamos desse con
ceito. Notemos, entretanto, que se permitíssemos que os acoplamentos nesse 
modelo de Ising assumissem valores de sinais diferentes, o atrator não seria 

3Usamos o termo "atrator" de modo bastante vago, para indicar qualquer conjunto 
invariante, ou limite, da dinâmica de grupo de renormalização no espaço hamiltoniallo. 

i··· . 

I· , 
i 
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atingido. 
:.'vlas existem ainda outros níveis nos quais podemos falar de universali

dade. Por exemplo, distribuições não-periódicas de acoplamentos ferromag
Iléticos podem deixar o mesmo modelo de Ising do parágrafo anterior incapaz 
de atingir aquele atrator, por mais que se ajustem o campo externo e a tem
peratura. :vIas isso não quer dizer que ele não possa atingir outro atrator! 
E, mais que il:lso, um tipo de universalidade pode se preservar, em outro 
IlÍveL 110 sentido em que modelos com valores diferentes de acoplamentos, 
lHas com o mesmo tipo de distribuição, podem acabar fluindo para esse novo 
atrator. Neste ponto entram em cena os resultados da maior parte de nossos 
(~sforços. O que mostramos foi exatamente que, para duas grandes classes 
de sist.emas diferentes (modelos de Potts e Ising e modelos para polímeros 
int.eragentes atrativamente), a quebra de simetria translacional promovida 
pela introduçào de aperiodicidade por camadas resulta em novas classes de 
lI,'n:,:ver-salida.de, independentes dos valores dos acoplamentos, mas apenas da 
/'cg'm de. substituição utilizada para gerar a aperiodicidade. 

~ 

Essa afirma<.;ão é demonstrada através da análise de inúmeras instân
('ias desses modelos eom o esquema de grupo de renormalização de Migdal
Kadanoff (e, em um caso específico, com um método de matrizes de transfe'"~JI 	

l'êneia). Uma crítica que se poderia fazer à primeira vista a esse método de 
abordagem do problema é que o esquema de Migdal-Kadanoff (MK) possui 
uma realização exata nas chamadas redes hierárquicas (nos trabalhos que 
publieamos, de fato alternamos entre apresentar o problema como um grupo 
de renormalízação aproximado para redes de Bravais com aperiodicidade em 
camadas, e diret.amente como modelos já definidos em redes hierárquicas) 
(' nessas redes a questão da simetria translacional é bastante delicada. Com 
('feito. a simetria natural dessas redes é a de escala, e não a translacional; 
isso poderia fazer crer que, mesmo com acoplamentos uniformes, já estaría
mos numa situação de ausência de simetria translacional, e a introdução da 
aperiodieidade apenas se somaria a isso. O fato é que, em suas versões uni
formes. as redes hierárquicas apresentam uma forma peculiar de invariância 
por translação: em primeiro lugar, porque são formadas por células básicas b 
idênticas. que podem ser permutadas à vontade; ainda há infinitas simetrias 
de reflexão: e, o mais importante de tudo, sítios com cada número de coor
denação possível estão sempre a uma distância finita e invariável de sítios 
com a mesma coordenação. Isto significa que todos os sítios de coordenação 
determinada podem ser transladados por uma distância fixa para encontra
rem uma vizinhança equivalente; mudando a coordenação, muda a distância 
necessária para encontrar uma vizinhança localmente equivalente, mas essa 
distâneia é sempre finita. Há, então, uma simetria translacional generalizada, 
composta pelas classes de sítios equivalentes em termos do número de coor
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denação; cada classe tem um número infinito de sítios, e cada um deles pode 
ser levado num equivalente através de uma translação mínima de tamanho 
fixo (para cada classe). 

1.5 Comentários aos trabalhos publicados 

Nesta seção, finalmente passamos à apreciação do conjunto de trabalhos 'lHe 
publicamos nos últimos anos a respeito dos efeitos da aperiodicidade sobre () 
comportamento crítico de modelos da mecânica estatística. Como já amIll
ciamos no Prólogo, os dois primeiros trabalhos foram publicados antes do 
início do doutoramento, mas optamos por inclui-los nesta tese e aqui avaliá
los porque são essenciais para a compreensão de como evoluiu essa linha (le 
pesquisa. Todos estão anexos a este trabalho e constituem, com cf<:ito. o 
corpo dos estudos "técnicos" que realizamos, devendo ser lidos com maior 
ou menor atenção dependendo do interesse do leitor em se aprofundar nas 
questões matemáticas, nos métodos empregados, e nos resultados detalha
dos, que aqui são apresentados apenas na medida em que são necessários 
para a elaboração de nossa tese a respeito da universalidade. Notamos que 
uma exposição meticulosa da técnica de grupo de renormalização que em
pregamos abundantemente (Migdal-Kadanoff), desde sua formulação como 
método aproximado no espaço real até sua aplicação exata às chamadas redes 
hierárquicas, encontra-se em nossa dissertação de mestrado [Haddad (1999)1, 
no contexto genérico do modelo de Potts. Esse trabalho pode ser um comple
mento proveitoso aos artigos em discussão, que são talvez muito econômicos 
na apresentação da técnica e dos cálculos envolvidos em sua aplíca<';êlo. 

Artigo 1 (p. 73) 


Pinho, Haddad e Salinas - Braz. J. Phys. 47, 567 (1997) 


Este foi o primeiro trabalho que publicamos a respeito de sistemas aperiódi
cos. Estudamos o modelo de Ising na ausência de campo externo, com distri
buições aperiódicas de acoplamentos, segundo regras de substituição binárias: 
apresentamos cálculos exatos em uma dimensão, e cálculos na aproximação 
de MK para dimensões superiores. 

O problema do modelo de Ising em uma dimensão é sua criticalidade 
altamente artificial, presente apenas à temperatura zero. Qualquer aperio
dicidade, mesmo dotada de flutuações geométricas intensas, não deve pro
duzir alterações importantes no comportamento do modelo. dada a ausência 
de um ponto crítico verdadeiro. De fato, como mostramos no artigo, Ullla 
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simples transformação de dizimação permite estudar cadeias de Ising ape
riódicas, construídas a partir de regras de substituição binárias genéricas; a 
análise das relações de recorrência obtidas pela dizimação mostra que a única 
alteração introduzida pelas flutuações geométricas é uma mudança, termo
dinamicamente imperceptível, do caráter do ponto fixo de temperatura nula 
(esse ponto fixo ganha mais um autovalor relevante, mas a nova variedade 
instável fica contida numa região fisicamente inacessível do espaço bidimen

j~ 
";..:. sional ele parâmetros). É importante que, neste ponto, o leitor perceba qual 

{, o papel da auto-similaridade no processo de renormalização. Como des
crito no artigo, os spins dizimados são sempre aqueles localizados "dentro" 
das seqüências fundamentais que compõem a regra de substituição; o pro
cesso de dizimação é, na realidade, a aplicação inversa da regra, e, sendo a 
s0qiiêllcia infinita auto-similar, sempre obteremos uma estrutura na qual os 
acoplamentos renormalizados seguem a mesma ordem. 

Pa,ra empregar a aproximação de MK em modelos com aperiodicidade por 
('amadas, tivemos de nos restringir a regras de substituição que se "encaixas
sern~: nas células básicas das redes hierárquicas equivalentes, como ilustrado 
110 artigo. Notemos que a rede empregada nesse artigo, e em muitos dos sub

., seqüentes, pertence à chamada família do diamante; a célula básica de sua 
'>, 	

cOllstrução pode ter um número arbitrário de "ramos" e de ligações ao longo 
de cada ramo. Existe uma dimensão fractal associada à célula, que pode va
riar de maneira contínua; seus valores inteiros correspondem à aproximação 
ele IvIK em redes hipercúbicas de dimensão correspondente. Além disso, as 
células da família do diamante correspondem à versão da aproximação de 
:\IK na qual ocorre dizimação de spins internos à célula de renormalização, 
seguida de deslocamento de ligações (bond-movíng). Esse processo pode ser 
illvertido. dando origem às células da chamada família necklace, que também 
('studamos em uma de nossas publicações. Para mais detalhes sobre a relação 
entre diversas redes hierárquicas e o esquema de MK, veja Burkhardt (1982). 

Estudamos os efeitos de duas seqüências aperiódicas sobre o modelo de 
Ising (as seqüências de duplicação e de triplicação de período, descritas ante
riormente). Neste artigo, consideramos redes muito simples: para a seqüência 
de duplicação, a rede do diamante mais simples, com dois ramos e duas li
gações por ramo; para a outra, a rede com dois ramos e três ligações ao 
longo de cada um. Nessas condições, o que conseguimos provar no trabalho, 
através da análise dos fluxos das relações de recorrência de MK, foi que a 
aperiodicidade gerada pela regra de dobramento de período é irrelevante para 
o modelo de Ising, e a outra é relevante. O que significam essas afirmações? 
No caso do dobramento de período, ocorre que o ponto fixo uniforme, que se 
localiza na diagonal do espaço de parâmetros, com cada coordenada tendo o 
mesmo valor que teria no caso sem aperiodicidade (em que esse espaço é uni
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dimensional), é um ponto de sela: a forma linear das relações de recorrência 
em torno dele possui um autovalor de módulo maior que a unidade, e outro 
menor. O autovalor dominante, térmico, é igual ao do caso uniforme (' (' 
ele que determina os expoentes críticos); o outro, irrelevante, garante que o 
ponto fixo pode ser alcançado, pois representa uma direção atrativa. a partir 
de condições iniciais arbitrárias - ou seja, para qualquer razão entre as duas 
possíveis constantes de acoplamento, JA e JB. No caso relevante, ocorre que 
os dois autovalores têm módulo superior à unidade, de modo que o ponto 
fixo não pode ser alcançado, exceto para condições iniciais que coloquem () 
sistema exatamente nele - isto é, se a razão entre os acoplamentos fóI' um, 
de modo que o sistema seja uniforme! 

Dessa maneira, nesse artigo conseguimos precisar o conceito de rdeváncia 
ou irrelevância da aperiodicidade. traduzindo-o para a linguagem do grupo 
de renormalização: no caso irrelevante o ponto fixo unifornw {, acessÍwl. 
com caráter de ponto de sela; no caso relevante ele é um nó completarrH~nt(' 
instável, que não pode dessa forma ser alcançado, exceto se o sistema ji. 
começar uniforme. Em termos mais adequados, o que mostramos foi que a 
aperiodicidade pode se tornar um campo de escala relevante, d(~vendo tPr 
seu valor precisamente ajustado para a realização da criticalidade uniforme: 
o outro campo de escala é naturalmente a temperatura, sempre relevante, 
com seu autovalor determinando os expoentes críticos térmicos. 

Esses resultados nos levaram a uma conclusão errônea, contudo: acredi
tamos que, no caso relevante, com o ponto fixo inacessível, a transição de faH(' 
poderia simplesmente desaparecer. Veremos adiante que ocorre algo muito 
mais interessante, com o surgimento de outros atratores, que não o ponto 
fixo uniforme. Ainda consideramos que a aperiodicidade gerada pelo <lob1"<\
mento de período seria sempre irrelevante, o que também se mostrou falso: 
descobrimos posteriormente que, aumentando o número de ramos da célula 
do diamante, ela se torna relevante. Por fim, ainda propusemos um critério 
análogo ao de Luck, para julgar a relevância da aperiodicidade de maneira 
exata (dentro do esquema de MK), que veio a ser modificado em trabalho 
subseqüente. 

Artigo 2 (p. 81) 

Pinho, Haddad e Salinas - Physica A 257, 515 (1998) 

Neste trabalho demos prosseguimento às investigações anteriores, incluindo 
na análise o modelo de Ising com aperiodicidade gerada pela seqüência de 
Rudin-Shapiro, de quatro letras (que exige um espaço de parâmetros qua
dridimensional, portanto). O avanço em relação ao artigo anterior wio ll(\ 
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forma de uma dedução exata do critério de relevância da aperiodicidade (no 
nível .i\IK) , baseada em uma análise geral da forma das relações de recor
rt~neia. O critério é baseado na idéia de que a relevância da aperiodicidade 
('qllivale à instabilização completa do ponto fixo uniforme (diagonal), que se 
torna assim inacessível. Esse panorama foi confirmado no exemplo concreto 
da seqüência de Rudin-Shapiro, que é relevante para o modelo de Ising na 
rede do diamante simples. 

,~ 

Entretanto. ainda não foi neste artigo que percebemos o fato central de "" 
qlle~ 110S casos relevantes, a transição de fases não é simplesmente eliminada 
(por eausa da inacessibilidade do ponto fixo), mas passa a ser determinada 
por outro atrator no espaço de parâmetros este é o fato que permitirá 
llma classificação universal das transições associadas a modelos em que a 
a periodicidade ó relevante. Também não nos demos conta, ainda, de que l 
ê\ seqüôncia de dobramento de período poderia se tornar relevante para o 
modelo de Ising se tomássemos células com mais ramos (isto é, para sistemas 
de mais dimensões, analisados na aproximação de MK). 

, .. ( Artigo 3 (p. 87) 
.... 

Haddad, Pinho e Salinas - Phys. Rev. E 61, 3330 (2000) 

~este trabalho podemos dizer que houve um claro salto no nível de compre
ensão do problema da aperiodicidade. Inspirados em um trabalho anterior 
de Magalhães, Salinas e Tsallis (1998), apresentamos um estudo completo, 
na aproximação de MK, do modelo de Potts de q estados com acoplamentos 
rprromaguéticos distribuídos aperiodicamente, segundo regras de substitui
(Jio hinúrias. na <l.usência de campo externo. Os resultados mostraram que 
<lS flutmu.;õcs geométricas, associadas à aperiodicidade, sempre podem ocasi
onar UIna mudança no comportamento crítico do modelo a partir de certos 
n110res limiares do número de estados, q, ou a partir de valores diferentes do 
número de ramos na célula básica de MK. Os valores de q, ou do número de 

.'$!., ramos, a partir dos quais as flutuações geométricas têm a capacidade de al
v 

terar o comportamento crítico do sistema, dependem um do outro e também 
do expoente de flutuação da seqüência de substituição utilizada para imple
mentar a aperiodicidade. Mostramos que essa alteração do comportamento 
crítico se dá, sem qualquer dúvida, pela transformação do caráter do ponto 
fixo não-trivial uniforme das relações de recorrência de Migdal-Kadanoff, no 
espaço de parâmetros bidimensional; esse ponto fixo tem, no caso de aperio
dicidade irrelevante, a forma de uma sela, com a variedade instável associada 
ao comportamento crítico do modelo uniforme; no caso relevante (isto é, para 
q maior que o limiar do sistema específico) o ponto fixo torna-se totalmente 
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instável, de modo que não é acessível a partir de nenhuma condição inicial 
não-uniforme. 

Também fomos capazes de mostrar que, nos casos de aperiodicidade rek
vante, a criticalídade não é simplesmente eliminada por causa da inacessibi
lidade do ponto fixo uniforme; na verdade, nesses casos surge um ciclo-dois 
no espaço de parâmetros; a análise linear da segunda ite'tada elas relaçõ('s 
de recorrência mostra que cada ponto do ciclo tem uma variedade estável e 
outra instável. Supondo que o ciclo-dois realmente governa a transição de 
fases nesses modelos, mostramos como uma adaptação simples da teoria de' 
escala usual, baseada em idéias de Derrida, Eckmann e Erzan (1983), pode) 
dar conta da análise desse tipo de estrutura (que é diferente de um ponto 
fixo normal); isso nos permitiu o cálculo de um expoente crítico do calor 
específico, ã, hipoteticamente associado a essa transição. cujo valor difen' 
daquele do caso uniforme correspondente. 

Para testar essa hipótese, analisamos diretamente a singularidade da ener
gia livre dos modelos em consideração, por um método numérico (d(~talhadH
mente discutido em nossa dissertação de mestrado, já citada) . .-\. energia livre' 
pode ser escrita como uma série infinita, e manipulações numéricas cuidado
sas devem ser realizadas. Dentro dos limites de nossa precisão, verificamos 
a igualdade entre o expoente ã previsto pela teoria de escala adaptada ao 
ciclo-dois e o valor obtido da análise direta da singularidade (com a coinci
dência entre os resultados tanto melhor quanto mais forte a singularidade). 
Sugerimos que as discrepâncias entre os cálculos numéricos e as previsões dn 
teoria de escala adaptada, visíveis nos casos de singularidades mais fracas. 
têm como origem correções ao scaling, que estamos deixando de considerar 
em nossa adaptação "ingênua". Os cálculos numéricos mostraram tambóm () 
surgimento de anomalias de Schottky nas curvas do calor específico dos mo
delos aperiódicos, além de oscilações log-periódicas (com período compatívd 
com a previsão do grupo de renormalização), como é usual em sistemas COlll 

invariância de escala discreta [cf. Sornette (1999)]. 
Testamos a universalidade dos comportamentos críticos observados, fa

zendo variar os valores dos acoplamentos ferromagnéticos, JA e Ju , 110S cál
culos numéricos da energia livre. Para os casos de aperiodícidade irrelevante. 
inúmeros testes mostraram que o valor do expoente crítico a não depende' 
dessas constantes de troca, sendo sempre igual ao do modelo uniforme na 
rede hierárquica em consideração. Como esperado, a é, de fato, totalmente 
determinado pela análise de escala em torno do ponto fixo uniforme, que 
envolve apenas os parâmetros geométricos da rede e o número de estados elo 
modelo. Para os casos relevantes, a análise numérica da energia livre para 
diversos valores dos acoplamentos também indicou, dentro dos limites da 
precisão dos cálculos, que o expoente crítico o: - que é diferente do unifornl<' 
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. não depende dos valores das interações, sendo completamente determinado 
pela análise de escala do ciclo-dois (que também depende apenas da geome
tria e do número de estados). Assim, nossos exemplos indicam claramente 
(/, [JossüJilúlade da class~ficação universal das transições de fase em sistemas 
nos quais (J, quebra de simetria translacíonal induzida pela aperiodicidade é 
n~levante. 

....~.'}-.. 

Artigo 4 (p. 91) 


Ghosh, Haddad e Salinas - Int. J. Mod. Phys. B 14, 1473 (2000) 


.:\pste trabalho podemos dizer que se cumpriu uma praxe, uma reverência à 
tradição: introduzimos um campo magnético externo, uniforme, para ana
lisar seus possíveis efeitos (sobre o modelo de Ising, não o de Potts). Na 
n'rdade. essa dita "tradição" é absolutamente justificada, pois o campo ex
terno, lIlesmo sendo uniforme, pode estabilizar ou instabilizar uma transição 
ferromagn6tica, além de ser essencial para uma compreensão completa de 
tramüçô<,s antiferromagnéticas. Em nosso caso, era bastante razoável espe

;~ ''. 	 nu que o campo não tivesse nenhum efeito, e foi isso mesmo que verificamos. ,.. 	
Ainda assim, o trabalho revelou-se bastante interessante em seus aspectos 
mais técnicos, pois a transformação de grupo de renormalização, mesmo no 
caso do esquema de Migdal-Kadanoff, torna-se bastante não-trivial. O que 
ocorre é que o campo, apesar de estar acoplado a spins individuais, recebe, na 
renormalização, contribuições das constantes de acoplamento que "cercam" 
(~ada spin: como essas constantes não estão distribuídas uniformemente, a 
distribuição de campos locais renormalizados torna-se imediatamente não
Ilniforme (c aperiódica) com apenas um passo de renormalização, mesmo 
que inicialmente ela fosse homogênea. 

De modo mais preciso, pode-se afirmar que a vizinhança de cada spin 
, .... individual pode se apresentar de diversas maneiras, dependendo da regra de 

substituição escolhida; isto é, o número de acoplamentos de cada tipo possível 
,1. (~m torno dos spins individuais varia, de modo que temos vários tipos de spins, 
''#/ 

classificados conforme seu ambiente local. Cada tipo contribui de maneira 
diferente para o traço parcial que é feito na renormalização, e os spins não 
dizimados ficam submetidos a campos efetivos variados. 

Além disso, o tratamento de campos externos é uma particularidade im
portante do esquema de Migdal-Kadanoff, mesmo no caso de acoplamentos 
uniformes. A realização exata do método de MK nas redes hierárquicas mos
tra que, como o número de coordenação efetivamente varia dentro de uma 
célula, o campo deve ser aplicado proporcionalmente ao número de vizinhos 
de cada. spin [cf. Yeomans e Fisher (1981)], para compensar o fato de que 
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a suscetibilidade local diminui no caso de spins fortemente acoplados aos 
adj acentes (assim, o campo precisa ser maior nessas regiões). Dessa forllli\. 
o campo magnético nunca é propriamente uniforme quando sc trata do ('s
quem a de MK, mas é localmente proporcional ao número de coonlemlçúo. o 
que produz uma dificuldade técnica extra com a qual tivemos de lidar. Hú 
ainda uma dificuldade extra que deve ser levada em conta: as rclaçôes de 
recorrência só formam um sistema algebricamente fechado quando incluímos 
um campo alternado (staggered) no hamiltoniano. 

De todo modo, como dissemos, não houve qualquer novidade em rdação 
aos efeitos da aperiodicidade; em termos mais precisos, os autovalores associ
ados aos operadores pares (térmicos) são exatamente aqueles já encontrados 
nos trabalhos anteriores, para todas as seqüências aperiódicas estudadas: os 
autovalores dos operadores ímpares (magnéticos) mostram que () campo ex
terno é relevante, como tem de ser em qualquer transição ferromaglléti('(l 
(mesmo que a classe de universalidade dessa transição não seja a llleSlll1\ do 
modelo uniforme). 

Artigo 5 (p. 99) 


Haddad, Ghosh e Salinas - Phys. Rev. E 62, 7773 (2000) 


Neste artigo resolvemos ampliar o escopo de nossos interesses, com o objetivo 
de considerar os pOSSíveis efeitos da aperiodicidade sobre um ponto tricrítico, 
e sobre a linha de transições de primeira ordem que o acompanha. .--\ mo
tivação veio, podemos dizer que de modo natural, ele toda urna literatura a. 
respeito dos efeitos da desordem sobre tais fenômenos. Desele um t.rabalho 
pioneiro de Imry e Wortis (1979), resultados rigorosos [Aizclllnall (' \V('hl' 
(1989)1 e análises perturbativas via grupo de renormalização no (l,spaço real 
[Hui e Berker (1989)] têm evoluído no sentido de fornecer um quadro coerente 
e abrangente dos efeitos da desordem sobre sistemas que apresentam pontos 
tricríticos. Já está muito bem estabelecido que vale a conjectmêl original d(' 
Imry e \Nortis: para modelos ferromagnéticos em duas dimensões, q'lullrj'u,er' 

intensidade de desordem elimina completamente as transições de primeira 
ordem, e, conseqüentemente, os pontos tricríticos. Em dimensões superio
res, é necessária uma intensidade finita de desordem para a ocorrência desse 
fenômeno; em geral, ocorre uma supressão gradual das regiões de primeira 
ordem no diagrama de fases, acompanhada de diminuição da temperatura 
tricrítica. 

Em situações concretas, esses resultados têm mostrado seu valor. O 
modelo de Potts de q-estados, por exemplo, em sua versão uniforme (11ão
desordenada), sofre uma transição de primeira ordem para q > -1. em red('s 

i, 

1 

I 
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planares. Espera-se então que a presença de desordem nesse modelo enfra
qneça. a transição, tornando-a contínua para qualquer valor de q; de fato, 
isso {\ () que tem se verificado, através de simulações de Monte Carlo [Chen, 
Ferrcnberg e Landau (1992)] ou análises de grupo de renormalização [Cardy 
(' Jacobsen (1997)]. Também no caso do modelo de Blume-Emery-Griffiths, 
que apresenta um rico diagrama de fases em sua versão uniforme, com linhas 
de primeira ordem, pontos tricríticos e pontos críticos terminais, o efeito de 
desordem nas ligações [Falicov e Berker (1996)], no campo magnético [Ka
lm.kçioglu e Berker (1999)1 ou no campo cristalino [Branco e Boechat (1997)] 
ô exatamente esse. 

\Ias. novamente. ainda falta uma compreensão completa da questão da 
ll11iversalidade nos modelos desordenados: destruindo (ou enfraquecendo) as 
transições de primeira ordem e os pontos tricríticos, a desordem gera outras 
classes de universalidade? Em outras palavras, não está claro se há um "atra
tor desordenado" que passa a responder pela transição contínua que sempre 
resta. 1\0 caso de sistemas com criticalidade simples, conseguimos mostrar 
concretamente a existência de novos atratores, aceitando a substituição da 
desordem pela aperiodicidade determinística, como discutido anteriormente; 
assim, ó realmente natural tentar encontrar informações detalhadas para os 
casos tricríticos e de primeira ordem mais uma vez substituindo a desordem 
pela aperiodicidade. A analogia com nossos trabalhos anteriores é precisa: o 
critério de Harris e o de Luck dizem em que situação a desordem, ou, generi
camente, a aperiodicidade, são relevantes para afastar um sistema do ponto 
fixo uniforme nós conseguimos dizer para onde o sistema vai, ao menos no 
('aso de aperiodicidade determinística; então, se o critério de Imry-Wortis diz 
quando a desordem altera ou suprime a: tricriticalidade (e a linha de primeira 
ordem associada), talvez possamos dizer qual estrutura no espaço de parâ
metros passa a c:omandar o sistema, ao menos no caso aperiódico simples. 

Da mesma forma, o "critério de Imry-Wortis" avalia o efeito da desordem 
sobre pontos tricríticos e transições de primeira ordem, e tem-se procurado 
entender a estrutura possivelmente universal dos fenômenos que os substi

~ 
lJ;' tuem. No contexto exclusivo de transições de primeira ordem, sem ponto 

tricrítico, um primeiro passo foi dado com o estudo do efeito da aperiodici
dade em camadas, gerada por regras de substituição binárias, sobre o modelo 
de Potts de 8 estados na rede quadrada, através de simulações de Monte Carlo 
[Berche, Chatelain e Berche (1998)]; verificou-se que alguns tipos de aperio
rlicidade, geometricamente mais intensas (o que se mede através do expoente 
de flutuação da seqüência de substituição), de fato tornam a transição contí
nua. Nosso estudo, incluindo também o fenômeno tricrítico, é então bastante 
desejável no contexto descrito. 

1]tilizamos um modelo de spins mistos muito simples, mas bastante ade
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quando para a análise de ~vIK. Esse modelo, em sua versão uniforme. jú foi 
estudado com uma grande variedade de técnicas, que indicam a prCSClH;i\ 

de um ponto tricrítico no diagrama de temperatura versus campo cristalillo 
(este último está presente porque uma das espécies de spins po(h~ assUlllÍr 
três valores, de modo que um campo de anisotropia pode se acoplar a c!es). 
Para dimensões maiores que 2. 1 (lembremos que no esquema .LvIK a dimens<l,o 
é um parâmetro contínuo, correspondente à dimensão da rede hierárquica 
associada), uma análise da estrutura de fluxos e atratores das rdaçõ('s d(' 
recorrência do modelo uniforme indica a existência desse ponto no diagnnrvt 
[Quadros e Salinas (1994)\, como rediscutimos no artigo. Urna crítica que foi 
feita a esse estudo do modelo uniforme é que o ponto fixo de descontinuid,uk. 
associado à linha de primeira ordem, não parece satisfazer o chamado crit{'
rio de Nienhuis-Nauenberg (1975). Esse conhecido critério diz que um C('I'tO 

ponto fixo de relações de recorrência no espaço real está associado a tran
sições descontínuas se algum autovalor da forma linearizacla dessas l'elaçô(~s 
em torno desse ponto valer bd, com b representando o fator de reescala das 
distâncias e d a dimensão do sistema. Essa forma linearizada das rdaçô('s ([(' 
recorrência deve ser automaticamente uma soma direta de blocos. cada Illll 

contendo os campos de escala de mesma simetria. O autovalor útl devp (~star 
associado ao bloco que contém o campo conjugado à densidade que varia 
descontinuamente na transição; em outras palavras, o autovalor de Nienlmis 
e N auenberg deve estar associado ao bloco par, se a transição de primeira 
ordem em questão envolver calor latente e descontinuidade na densidade de 
entropia, ou ao bloco ímpar (campos magnéticos), se a transição envolwr Ulll 

salto numa grandeza do tipo magnetização..Evidentemente, o hanültoniallo 
de partida deve conter termos com todas as simetrias, para t<'l'HlOS chaw'(' 

de detectar um autovalor de Nienhuis e Nauenberg em torno ele algulIl ponto 
fixo. 

No modelo de spins mistos uniforme, incluindo campos externos, verifica
mos que, de fato, nenhum autovalor da linearização em torno desse suposto 
ponto fixo de descontinuidade tem o valor previsto. Para garantir qlW UelO 

estava ocorrendo nenhuma confusão, verificamos que os autovalores em tomo 
de todos os outros pontos fixos também não possuem o valor esperado pelo 
critério. Mais que isso, todos têm autovalores diferentes, de modo que uma 
situação de falso crossover também tem de ser descartada. Entretanto, a 
estrutura de fluxos não é compatível com qualquer outro cenário. Inclu
sive, cálculos numéricos que realizamos em conjunto com André Vieira, do 
IFUSP, usando o método da análise da série de energia livre, indicam clara
mente uma descontinuidade na magnetização (que é a derivada da série em 
relação ao campo), de modo que insistimos na interpretação do digrama d(' 
fluxos proposta por Quadros e Salinas (1994). 

;: " 
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Introduzindo a aperiodicidade nos acoplamentos, o resultado foi plena
mente de acordo com o esperado, e análogo ao que se sabe sobre efeitos 
d(' desordem sobre o ponto tricrítico. A partir de determinada dimensão, 
illp;mnas scqüências aperiódicas binárias tornam o ponto fixo associado à 
rricritiealidade completamente instável (inacessível), substituindo-o por um 
(~ido-clois. A temperatura tricrítica, que pode ser calculada numericamente, 
torna-se sempre menor que no sistema uniforme, qualquer que seja a razão en

~ ~'. 
1.. 	 tre os valores dos dois acoplamentos possíveis; notemos que essa temperatura 

depende do valor dessa razão. Mas, para uma dada seqüência e uma dada 
dimcnsão, o expoente tricrítico tem um valor único (diferente do uniforme), 
independentemente da razão entre os acoplamentos. Assim, como previsto no 
caso d(~sordenado. em dimensões maiores que duas não ocorre supressão com
pleta da região de primeira ordem, e, analogamente a tudo que discutimos 
illlteriormente, uma classificação universal dos pontos tricríticos na presença 
de ((.]Je'riodicídade torna-se possível. 

Artigo 6 (p. 105) 

.~.; 	
Haddad, Pinho e Salinas - Braz. J. Phys. 30, 741 (2000) 

Este trabalho é uma revisão dos resultados anteriores, de modo que não há 
muitos comentários a fazer, exceto o fato de termos incluído na discussão 
uma comparação de nossos resultados de grupo de renormalização com os 
(le Andrade (1999, 2000), que utilizou um método de matrizes de transferên
cia para analisar o modelo de Ising aperiódico em redes hierárquicas [para o 
lIWSlllO lllótodo aplicado a um sistema ,desordenado, cf. Andrade, Nogueira 
.h. (' Coutinho (2003)1. As duas abordagens se mostraram totalmente com
patí\'(~is. (' a equivalência foi reforçada por um trabalho de Nogueira Jr., 
.-\.lldrade (' Coutinho (2001). que calcularam os expoentes críticos através do 
método de matrizes de transferência e através de um método de grupo de 
l'enormalização distinto do nosso, baseado no estabelecimento de relações de 
l'C'COITência para a magnetização local nos sítios da rede hierárquica e sua 

"",' 
.'t 	

subseqiiente caracterização multifractal. 

Artigo 7 (p. 109) 

Haddad e Salinas - Physica A 306, 98 (2002) 

.Neste trabalho optamos por estudar os efeitos da aperiodicidade sobre um 
outro sistema, bastante diferente daqueles que tratamos anteriormente. O 
modelo com que trabalhamos, proposto inicialmente por M ukherji e Bhatta
duujce (1995), refere-se a dois polímeros numa rede hipercúbica, interagindo 
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atrativamente. Considera-se como polímero uma caminhada aleatória diri
gida ao longo de uma direção da rede, isto é, uma caminhada aleatória COlll 

flutuações apenas nas direções transversais. As ligações da rede que lllH~l1l 

dois sítios visitados em seqüência pela caminhada constituem os InOllÓlIWros 
componentes do polímero. A interação atrativa é introduzida fazcndo-se com 
que se cada ligação ocupada por dois monõmeros, um de cada polímero. di
minua a energia total do sistema de um valor que pode dependcr da posi(,:iio 
ao longo da rede. Esse é um modelo interessante para polímeros illteragen
tes, pois apresenta, na versão uniforme (energia atrativa igual em toda H 

rede) uma transição contínua entre uma fase de altas temperaturas. em CIlH' 

os polímeros estão livres, e uma fase de baixas temperaturas. em que ('st(lO 

emaranhados. 
Mukherji e Bhattacharjee (1995) estudaram algumas versões desonl(:llH

das desse modelo, em que a energia de interação é distribuída aleatorialllCllt('. 
A técnica empregada foi justamente o grupo de renormaliza<.;úo llO espa<.;o 
real, na aproximação de MK. A principal constatação é que o critério (l<' 
Harris para a relevância da desordem sobre a criticalidade de ferrolllaguetos 
não necessariamente se aplica ao problema de polímeros. Neste caso. Ullla 

distribuição completamente aleatõria e não-correlacionada de energias de iu
teração é irrelevante mesmo para a > 0, contrariando portanto o que diria 
o critério. Na realidade, entretanto, esses autores cometem um equívoco ao 
considerar que o critério falha; ocorre de fato que, para o modelo de políme
ros, como eles mesmos argumentam, não vale a relação de hiperescala (pois 
os polímeros são objetos unidimensionais, e as grandezas termodinàl11icas SêlO 

extensivas no comprimento linear, e não no volume). Então. apesar de o: SPr 

positivo, 2 - dv não é; como mostramos anteriormente, este é o expoente d(' 
cruzamento que aparece primeiro no critério de Barris, com (l eutraudo S(' 

usarmos a relação de hiperescala. 
Em nosso artigo introduzimos aperiodicidade na distribuição de energias 

de interação, exatamente como nos sistemas de spins estudados anterior
mente, associando cada ligação a uma letra da seqüência aperiódica. A t.{,("

nica de MK gera relações de recorrência extremamente simples para o modelo 
de polímeros, que podem ser analisadas com grande facilidade. \'erific.:alllos 
que, no caso da seqüência de duplicação de período, o ponto fixo correspon
dente ao sistema uniforme é sempre acessível, mesmo aumentando o número 
de ramos da célula hierárquica; isso já torna o problema claramente diverso 
dos sistemas de spin, em que, até no modelo de Ising, a aperiodicidac!e pode 
se tornar relevante quando se aumenta a dimensão. No caso ela seqüência 
de triplicação de período temos outro cenário: a aperiodicielade se torna r("
levante com o aumento da dimensão, instabilizando o ponto fixo unifornw. 
e surge o ciclo-dois já esperado. O valor do expoente do calor f'flpecífico {, 
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diferente do caso uniforme, corno convinha, mas não depende da razão entre 
as energias de atração- outro exemplo de comportamento tmiversal, ainda 
([I],C difeT'ente do uniforme. 

Tambóm estudamos sistemas de spins em redes hierárquicas um pouco di
ft~rentes ela que vínhamos empregando sempre. Empregamos a rede necklace, 
sobre a qual já comentamos anteriormente, e que está ilustrada no artigo. 
Corno dissemos antes, ela corresponde a um processo de Migdal-Kadanoff no 

'> 

.!~ • ~ 
1. 	 qual a movimentação de ligações ocorre antes da dizimação de spins internos . 

Sem surpresas, todos os resultados obtidos com essa aproximação equivalem 
aos anteriores (relevância da aperiodicidade, surgimento de ciclos-dois, valor 
dos expoentes críticos das classes de universalidade aperiódicas). 

Artigo 8 (p. 119) 

Haddad, Andrade e Salinas - J. Phys. A: Math. Gen. 37, 1499 
(2004) 

:'\este artigo (~studamos em grande detalhe o modelo de polímeros intera
gentes introduzido no artigo anterior, apresentando cálculos de grupo de re

._:;.. 

normalização completos e também, pela primeira vez, recorrendo a cálculos 
de matrizes de transferência. Restringimos nossas análises à aperiodicidade 
gerada pela regra de quatro letras de Rudin-Shapiro, pois ela apresentou um 
atrator surpreendente no espaço de parâmetros quadridimensional, diferente 
de todos os que encontráramos até aqui. 

A análise de [vIK do modelo de polímeros com essa aperiodicidade é tão 
simples quanto no caso anterior; verifica-se sem dificuldades que o ponto 
fixo uuiforme fica completamente instável a partir de certa dimensão fractal. 
Surgem. 110 entanto, dois pontos fixos fora da diagonal, um caso que nunca 
havíamos detectado antes. A linearização em torno de ambos fornece os mes
mos autovalores, ocorrendo aqui outro fenômeno importante: qualquer que 
seja o llúmero de ramos da célula hierárquica, um deles sempre tem módulo 

"te 	 igual à unidade - ou seja, representa um campo de escala marginal. Natural
....", 

mente, um autovalor corno esse sugere a existência de urna linha de pontos 
fixos; para nossa surpresa há, entretanto, urna curva contínua e fechada de 
ciclos-dois! Os dois pontos fixos não-diagonais são pontos degenerados dessa 
linha, que é mapeada identicamente em si mesma pela segunda iterada das 
relações de recorrência. Os autovalores da segunda iterada, linearizada em 
t.orno de qualquer ponto da curva de ciclos-dois, também incluem um margi
naL corno era esperado, e de resto têm o mesmo valor em torno de qualquer 
ponto. 

L m atrator tão pouco usual naturalmente causa urna certa insegurança 
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na análise de escala. Um indício de comportamento universal. elltretallto. 
já é fornecido pelo fato de que o expoente crítico do calor específico tem 
um único valor, seja ele calculado usando o autovalor térmico dos pontos 
fixos não-diagonais, seja utilizando o maior autovalor da segunda iterada. 
Naturalmente, esse valor difere do uniforme. Contudo, para dispersar quais
quer dúvidas, resolvemos recorrer a um cálculo de matrizes de transferência. 
completamente independente do grupo de renormalização, para chrcar a COll

sistência dos resultados. 
Essa análise se mostrou uma interessante aventura de cálculo matricial, 

como o leitor pode verificar no longo artigo em discussão. Alguns pontos 
merecem destaque: em primeiro lugar, foi necessário encontrarmos um 11a
miltoniano explícito para o modelo de polímeros, que Iluuca fora expresso 
dessa forma; o hamiltoniano é, naturalmente. o pouto de partida lwcessário 
para o estabelecimento das matrizes de transferência; em segulldo 11lgar. essas 
matrizes possuem uma complexa estrutura hierárquica (que foi desveudada 
pelo nosso co-autor, Prof. Roberto Andrade. da UFBA). que toma os cálcu
los bastante delicados. Como resultado final, estabelecemos uma l'drl(,;ãO (l(' 

recorrência para o maior autovalor da matriz de transferência completa, (isto 
é, a matriz que conecta os dois sítios extremos da rede hierárquica. que Ó COIll

posta por um complicado produto tensorial de sub-matrizes). Essa relação 
conecta o maior autovalor numa dada geração de crescimento da hierarquia 
com o seu correspondente na geração anterior. Assim, um processo iterativo 
permite calcular a energia livre com grande precisão, para tamanhos arbitrá
rios da rede, até o ponto em que numericamente já se está no limite t(TIIlO

dinâmico. Esse método dá acesso à energia livre em qualquer temperatura. 
não apenas na região crítica (da mesma forma que a série infinita ela energia. 
sobre a qual falamos anteriormente). Ocorrem oscilações log-pcriódicas 110 

calor específico, como é esperado em estruturas com invariàllcia discreta de 
escala e, curiosamente, ele se anula acima da temperatura crítica (isso se 
deve, na verdade, ao fato de a entropia ser constante quando os polímeros 
se desenroscam). O resultado da análise da singularidade confirma plena
mente a previsão do grupo de renormalização, e, portanto, confinna to:mbém 
a universalidade do comportamento crítico na presença de aper·iodicídade. 

Artigo 9 (p. 137) 


Haddad, Andrade e Salinas - Physica A 000, 000 (2004) 


A novidade neste trabalho bastante recente foi que, pela primeira vez, consi
deramos explicitamente um sistema desordenado correspondente ao modelo 
aperiódico em estudo, com o objetivo de comparar os efeitos desses difercntes 

' .. 
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Capitulo 1 1.5 Comentários aos trabalhos publicados 

('Rquemas de quebra da simetria translacional. O modelo escolhido foi, mais 
uma WZ. () de polímeros interagentes. dada a forma simples de suas relações 
de recorrôncia de MK. 

Para estudar o caso desordenado. empregamos um esquema perturba
tivo simples, expandindo a distribuição de probabilidades das energias de 
atração (~m seus momentos. Mostramos que a desordem totalmente não
corrclacionada pode se tornar relevante quando o número de ligações por 

.f. ramo na célula hierárquica é maior que dois (Mukherji e Bhattacharjee (1995) ~·"'1 

haviam se restrito ao caso com duas ligações por ramo, no qual a desordem 
(~, de fato. sempre irrelevante, mesmo que o número de ramos aumente). A 
desordem correlacionada por camadas, entretanto, é mais próxima de nosso 
(~squema de quebra de simetria translacional com seqüências aperiódicas. O 
qll<~ H(! verifica é que. nesse caso, mesmo na rede com duas ligações por ramo, 
o <lumento elo número de ramos pode tornar a desordem relevante (o que é 
sinalizado por urna falha na expansão perturbativa em momentos, que acaba 
prevendo Ulll segundo momento negativo para a distribuição das energias). 
COlllO mostra a análise anterior da seqüência de Rudin-Shapiro, a aperiodici
dade t.ambém pode se tornar relevante em células com apenas duas ligações 

"! por ramo. quando anmenta o número deles. Dessa forma, demos um pri
..~ 

meiro (e pequeno) passo para a conexão de todos os nossos resultados para 
sistemas aperiódicos com os resultados para sistemas desordenados; se nes
HCS últimos classificações universais do comportamento crítico não-uniforme 
também forem possíveis, cremos que um grande passo terá sido dado. 
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Capítulo 2 

Notas sobre dinâmica vítrea 

-"as últimas duas décadas ocorreu uma formidável explosão de atividades 

(1(~ IH'squÍsa PUl torno de das propriedades de urna longa série de sistemas, 

mIlYCnÓOllalrnente designada por "matéria mole" (soft matter) ou mais rara

mente por ··tiuidos complexos" (ainda que esta última terminologia se refira 

llorrnallllcllte a uma classe mais específica de sistemas). ?vIateriais de uso 


... ~.\ cotidiano, que apresentam comportamentos interessantes em escalas macros

}> , 

('.ópicas, taíram na atenção de físicos de todo o mundo: vidros, espumas, 
grãos e pó, géis, colóides de toda a sorte, polímeros, emulsões, fluidos in
jetados em meios (micro )porosos, materiais fibrosos e inúmeros outros sis
temas passaram do domínio exclusivo das ciências da engenharia, com um 
interesse no máximo marginal para os físicos, para o centro de um esforço 
concertado (le estudo de suas propriedades fundamentais. Entre elas, há uma 
profusão de fenómenos comuns, porém mal-compreendidos, que atendem por 
UOlll<'S ('01110 enyelhecimento, molhagem, visco-elasticidade, plasticidade, fra
tura. }!/.'In:ming, ar-resting, depinning, creeping e uma infinidade de outros 
comportamentos característicos, muitos dos quais ainda nem possuem um 
nome em nossa língua. As técnicas de análise experimental incluem son

I:" 

dagens estruturais por meios espectroscópicos variados, ensaios mecânicos e 
reológicos, além de caracterizações das propriedades elétricas e magnéticas t:; 
mn termos de snscetibilidades complexas e funções de resposta [cf. Hamley 
(2000) e vVitten (1999), para interessantes panoramas sobre esses problemas 
e muitos outros]. 

Apesar da enorme disparidade de sistemas (em termos de suas unidades 
constituintes e das interações entre elas) e fenômenos que citamos, parece ser 
possível fazer uma boa caracterização de todos eles com apenas duas gran
des classes de comportamentos dinâmicos característicos. Uma delas, sobre a 
'qual teremos alguns comentários um pouco mais detalhados a seguir, é repre
sentada pelos sistemas com a chamada dinâmica vítrea: os próprios vidros 
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estruturais e coloidais, espumas, géis, e inúmeros líquidos super-resfriados. 
A outra classe, que não tem um nome próprio, ao menos até o presente 
momento, é representada por sistemas cuja dinâmica recai no paradigma 
de uma interface elástica d-dimensional sendo arrastada num meio (ri + 1)
dimensional que possui uma distribuição aleatória de centros de TJ'inrt'ing 

isto é, pontos que podem "segurar" a interface, de modo a gerar curvatura 
(pois ela está sendo continuamente arrastada) e assim custar energia elástica. 
Essa longa definição, que se encontra por exemplo em Fisher (1998), ao me
nos já dá uma boa idéia do problema; ainda assim, algumas características 
muito interessantes desses sistemas não são evidentes à primeira vista. Em 
primeiro lugar, devido à distribuição aleatória dos centros ele pinrt'tng, H inter
face pode apresentar dobras, ou curvaturas, em todas a"i escalas- isto (\ da 
pode assumir uma configuração rugosa ou auto-afim; além disso, os processos 
de desprendimento (depinning) ocorrem também em todas as escalas. não só 
no espaço real como também em termos de energia, pois dobras tom inúuw
ras curvaturas diferentes (ou seja, inúmeras energias elásticas armazenadas) 
podem se desprender em processos de avalanche extremamente inten'ssantcs. 
Sistemas reais que recaem nesse paradigma dinâmico incluem os fluidos in
jetados em meios porosos, linhas de vórtices em supercolldutores do tipo II 
na presença de impurezas e campos magnéticos externos, placas tectônicas, 
pilhas de grãos em determinadas situações mecânicas (pressão, thacoalha,
menta), materiais fibrosos amassados sob pressão, materiais fraturáveis sob 
estresse mecânico e muitos outros. 

Antes de nos determos um pouco mais precisamente sobre o problema 
da dinâmica vítrea, cabe notar que uma difer:ença profunda entre essas duas 
classes de dinâmicas (ambas bastante complexas, no sentido de apresentarem 
profundas anomalias e não possuirem simetrias de translação no tempo) salta 
aos olhos do observador mais atento: as interfaces elásticas são (LT'f'O,8tado,,<; 

através de meios desordenados; isto é, existe um influxo contínuo ele energia \.".' 

que dirige a dinâmica. É o caso de todos os sistemas tom que exemplifi
camos essa classe: os campos magnéticos continuamente arrastam as linhas 
de vórtices, os fluidos são forçados através dos meios porosos, os grãos não I 
param de ser chacoalhados. Como veremos, o influxo constante de energia 
não parece desempenhar qualquer papel na geração da dinâmica vítrea, que 
agora passamos a descrever um pouco melhor. 
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Capítulo 2 2.1 Rudimentos de dinâmica vítrea 

2.1 Rudimentos de dinâmica vítrea 

o paradigma da dinâmica vítrea1 encontra sua mais perfeita realização, como 
{\ úbvio. llOS vidros - os vidros comuns, sim, os de janelas, copos, e tan
tos outros objetos comuns. Na realidade, deveríamos ser mais rigorosos e 
i'alar da dinâmica dos líquidos formadores de vidros em condições de super
resfriamento, pois eles é que, de fato, apresentam as características que vamos 
hrev(~mente descrever. Seja como for, é melhor nos fiarmos à terminologia 
consagrada. 

A característica mais marcante da dinâmica vítrea é sua escala de tempo: 
(~m ba.ixas temperaturas, os processos de relaxação são extremamente lentos. 
Telo extrema é essa lentidão, na verdade, que as escalas usuais de tempo são 
dias. meses. muitas vezes anos. Verifica-se essa enorme lentidão na relaxação 
(lielHrica. por exemplo, de muitos vidros comuns, após a aplicação de um 
campo pequeno por curto intervalo de tempo. Da mesma forma, a relaxa
(~ü.o estrutural ocorre nessas escalas enormes, com as funções de correlação 
(linàmicas de dois pontos (por exemplo) no espaço real apresentando caudas 
larguíssimas, claramente não exponenciais. 

FÜllÇÕCS de correlação e de relaxação (ou resposta) na verdade guardam 
surpresas muito maiores nos sistemas que possuem dinâmica vítrea. Um 
dos fenômenos mais marcantes é conhecido por envelhecimento (aging) , e 
sua definição é o próprio enunciado do fato de a dinâmica vítrea não possuir 
sirnetr'ia por translações temporais. A rigor, o envelhecimento é um fenômeno 
detectado primordialmente nas funções de resposta, ou suscetibilidades: sua 
forma de decaimento ao longo do tempo depende do intervalo durante qual o 
sistema foi exposto a um campo externo DC (que vai provocar a resposta a ser 
medida). Isto ó, o sistema é capaz de dizer por quanto tempo foi perturbado, 
pois ele "('llvelhece" durante a aplicação do campo de sondagem, respondendo 
de maneiras diferentes a perturbações de mesma intensidade mas de durações 
diferentes. Note que isso é um fenômeno altamente não-trivial, pois não se 
trata de sllscetibilidades AC, em que alguma dependência na freqüência da 
sonda ó sempre esperada; estamos falando de uma dependência no próprio 
domínio elo tempo. Nas funções de correlação dinâmicas de dois pontos e 
dois tempos, o envelhecimento se manifesta trivialmente como uma quebra 
da simetria por translação temporal: essas funções dependem explicitamente 
dos dois argumentos temporais, e não apenas de sua diferença, como seria o 
caso em qualquer dinâmica "comum". 

Inúmeras propostas já foram feitas para tentar organizar os dados expe

1Para discussões completas e profundas de todas as idéias que apenas tangenciaremos 
nesta Seção, consulte Angell (1995), Cugliandolo (2002) e Debenedetti e Stillinger (2001). 
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2.1 Rudimentos de dinâmica vítrea Capítulo 2 

rimentais a respeito do envelhecimento em diversos sistemas. i\Iuita~ leis de 
escala, que pretensamente levariam ao colapso das diferentes curvas de rela
xação com o uso das coordenadas adequadas, foram propostas ao longo dos 
anos, mas seus domínios de validade são sempre restritos a algumas décadas 
- e, como dissemos, os fenômenos associados à dinâmica vítrea varrem m:uitu.8 
décadas (literalmente, às vezes). 

Outro fenômeno dinâmico característico é a dependência de diversas grau
dezas físicas na taxa de resfriamento do sistema; o volume que uma amostra 
pode atingir ao fim de um processo de resfriamento ô um exemplo notável 
dessa dependência na taxa. Ainda mais importante é o fato de a entropia 
do estado final depender da taxa de resfriamento, com valores cada vez ITU'

nores sendo obtidos conforme o resfriamento fica mais vagaroso. Esse fato 
que gera o famoso e ainda muito debatido paradoxo de Kauzmann (1948). 
segundo o qual um líquido formador de vidros poderia sempre ser resfriado 
de modo suficientemente lento (entrando no regime metaestável do super
resfriamento) a ponto de ficar com uma entropia mais baixa que () cristal. 
que é a fase verdadeiramente estável em baixas temperaturas. Outra C011

seqüência importante é que a própria transição de vitrificação é assinalada 
por uma descontinuidade no calor específico, e a temperatura em qlle isso 
ocorre depende ela própria da taxa de resfriamento. 

Verifica-se ainda em sistemas com dinâmica vítrea a freqüente falha do 
teorema de flutuação-dissipação, que usualmente estabelece uma relação li
near entre as funções de resposta e de correlação, com o coeficiente sendo 
a temperatura. Ocorrem muitas vezes relações de flutuação-dissipação com 
duas regiões de linearidade com coeficientes distintos entre si, e distintos da 
temperatura imposta ao sistema. Isto é na verdade uma marca de outra ca
racterística importante dos sistemas vítreos: a existência de duas escalas de 
tempo muito distintas, cada uma com sua "temperatura efetiva": urna delas 
corresponde a tempos curtos, de rearranjos locais das configurações mole
culares; a outra corresponde aos tempos excessivamente longos associados a 
mudanças globais de configurações. Esses tempos longos parecem ter origem 
no enorme número de estados cineticamente bloqueados que os sistemas com 
dinâmica vítrea apresentam; são configurações em que qualquer rearralljo 
exige um movimento coordenado de inúmeras componentes microscópicas, e 
podem assim perdurar por tempos longos. 

Além dessas configurações bloqueadas, os vidros mui tas vezes podem 
apresentar superfícies de energia potencial (landscapes) extremamente com
plicadas, com uma profusão de armadilhas (vales profundos) e túneis muito 
estreitos (isto é, regiões de entropia muito baixa para que eles consigam 
atravessar). Neste ponto começa a vir à mente de alguns leitores uma outra 
imagem, mais antiga, de uma superfície de energia muito complicada. que 
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Célpítulo 2 2.1 Rudimentos de dinâmica vítrea 

parece ser responsável por causar anomalias dinâmicas em um outro sistema 
seu velho conhecido. Estamos falando, sem dúvida, dos vidros de spin, o 
paradigma máximo do sistema desordenado em mecânica estatística, e sua 
complexa estrutura de mínimos de energia, alvo permanente de discussão 
(~lltre os especialistas [cf. o trabalho recente de Crisanti et. alo (2003), por 
(:xemplol· 

Notemos que, até o momento, não havíamos falado sobre a existência 
1"":, (le desordem nos tais sistemas vítreos; e, de fato, o que se sabe experimen

talmente ó que eles raramente são sistemas desordenados em sentido estrito 
(evidentemente possuem impurezas, mas sua concentração, até certos limites, I 

I .. ' .
pouco influi na dinâmica observada). Entretanto, um sistema desordenado 
canônico da física estatística surgiu naturalmente - bastou que nossos vidros 
nos conduzissem à idéia de superfícies de energia muito complicadas. A cone
xão {~ reforçada (mesmo que não seja esclarecida) se revelarmos que há uma 
n~rsão muito especial de um vidro de spin cuja dinâmica (imposta ad hoc, 
deve-se dizer) pode ser semi-analiticamente resolvida o chamado vidro de 
p-spins no limite esférico e se revela incrivelmente semelhante à verdadeira 
dinálIlica, vítrea. 

Antes de explicar melhor essa conexão, cumpre ao menos definir o que é 
um vidro de p-spins, e o que se sabe de fundamental sobre ele. O hamiltoniano 
é dado por 

1{=- L Jiti2 ...ipSil Si2 ... Sip' 

1$il$i2$... $ip$N 

com Si = ±1, os acoplamentos escolhidos segundo uma distribuição de pro
babilidades congelada, e a soma se estendendo por todas as p-uplas de spins 
da rede. que possui N sítios. O que se sabe é que esse sistema tem uma i 

i. 
\'"'.-transição de de primeira ordem para uma fase vidro de spin a baixas tem

peraturas, para qualquer p > 2, e essa fase é estável (numa faixa finita) com 
apenas um passo de quebra de simetria de réplicas [Gross e Mézard (1984), 
Gardner (1985)1; a temperaturas ainda mais baixas, ocorre outra transição, 
rtgora contínua, para uma fase em que infinitos passos de quebra de simeiC· 
tria são necessários. O limite esférico do modelo corresponde a permitir 
que os spins assumam valores reais quaisquer, com a subseqüente imposi
ção elo vínculo esférico ou esférico médio; a estabilidade com um passo de 
quebra de simetria se mantém nesse limite [Crisanti e Sommers (1992) l. A 
primeira sugestão de que o modelo de p-spins submetido a uma dinâmica 
de Langevin puramente relaxacional (veja o Capítulo 3) poderia apresentar 
fenômenos comuns aos vidros reais, como envelhecimento e quebra da rela
ção ele flutuação-dissipação, foi dada por Kirkpatrick e Thirumalai (1987). 
:-.ro entanto, foram Cugliandolo e Kurchan (1993) que conseguiram dar um 
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passo decisivo, no limite esférico, mostrando que realmente essas anomalias 
dinâmicas estão presentes. 

Mas a verdadeira contribuição desse trabalho foi mostrar que o conjunto 
de equações que deve ser resolvido para calcular as funções de correla.ção (' 
resposta do vidro de spin é formalmente equivalente às equações da chamada 
teoria de acoplamento de modos (mode coupling) , que é a principal teoria 
microscópica disponível para a descrição de líquidos super-resfriados [Gõtzp 
e Sjõgren (1992)1. Assim, a idéia de alguma conexão mnito profunda en
tre sistemas desordenados e vidros reais, através da dinâmica complexa que 
ambos compartilham, parece ser inevitável. 

2.2 Comentário à publicação 

Artigo 10 (p. 145) 


Haddad, Vieira e Salinas - Physica A 000, 0000 (2004) 


Nosso objetivo neste trabalho foi dar início a um modesto programa de pes
quisa que visa a buscar alguma alternativa mais simples aos modelos desorde
nados que têm sido tradicionalmente estudados por apresentarem dinâmicas 
complexas, semelhantes à de vidros reais. Utilizamos uma versão do modelo 
de p-spins extremamente simplificada, mas que se mostrou muito apropri
ada para o tratamento analítico. O modelo que propusemos não considera 
a possibilidade de acoplamentos aleatórios, apenas o campo magnético ex
terno sendo dessa forma. Com isso, o termo de interação do hamiltonimlO 
pode ser escrito numa simples forma de Curie-\Veiss, que nada mais é que a 
potência p da magnetização, exatamente como no caso do modelo de Ising 
usual. O termo do hamiltoniano em que comparece o campo aleatório poc!<: 
ser considerado como um parâmetro de ordem adicional, de modo que o pro
blema do cálculo da função de partição se reduz a uma contagem de estados, 
para cada valor fixo da magnetização e desse parâmetro extra; em outras '. 
palavras, podemos considerar que basta calcular a contribuição entrópica à 
energia livre. 

Essa contagem de estados pode ser realizada apelando a alguns peque
nos truques matemáticos discutidos no artigo, e resulta que a energia livre 
pode ser expressa de forma fechada em diversos casos de interesse. Além do 
mais, verifica-se que a densidade de estados é auto-mediante, o que torna o 
câlculo da média da energia livre sobre a distribuição do campo trivial. Em 
particular, no limite esférico do modelo, a energia livre não depende dessa 
distribuição de probabilidades, e assume uma forma muito simples. A fun
ção de partição é dada por uma integral de Laplace com essa energia livn: 
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como argumento, c facilmente se obtêm as equações de estado do sistema, 
que podem ser resolvidas semi-analiticamente para qualquer valor de p. É 
possível ainda demonstrar que a transição de fase é de primeira ordem para 
qllalquer 1) > 2, de modo semelhante ao modelo tradicional. 

E"idcntemente, o objetivo real deste estudo é a introdução da dinâmica, 
11a esperança de encontrarmos alguma assinatura das anomalias presentes 
(~m :,;istema:,; vítreos. É conhecido que determinados modelos muito simples 
podem apresentar alguns fenômenos dessa natureza [cf. Cannas, Stariolo 
(' Tamarit (2001)1, de modo que podemos ter alguma surpresa quando os 
cálculos forem efetuados. 

't i 
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Capítulo 3 

Breve comentário ao formalismo 

de Martin, Siggia e Rose (MSR) 


() fflrlllalisrno :\ISR I:\Jartin, Siggia e Rose (1973)1 surgiu no contexto da 
ltidrodinámiea, com o objetivo de permitir a aplicação do maquinário dos 
dtlculos }H'rturbativos das teorias quànticas de campos a um problema clás
sico. Em sua forma inicial, o método consistia num mapeamento das compo
nentes do campo clássico (o campo de velocidades de um fluxo na descrição 
euleriana, ou um campo escalar passivo qualquer) em termos de operado
res "quântieos" na representação de Heisenberg. Para tanto, era necessário 
construir um espaço de Hilbert abstrato para servir de domínio a esses ope
radores. (I posteriormente introdnzir operadores conjugados fictícios, para 
[ornecer as relações de comutação. Com isso, podia-se escrever formalmente 
ama versão do teorema de Wick, que é o ponto de partida para a teoria de 
pcrtnrlmc;ào sistemática. De Dominicis (1976) e Janssen (1976) ofereceram 
lIma verSHO equivalente do método, baseada em integrais funcionais, muito 
mais adequada para problemas de mecânica estatística, e logo ficou claro que 
de poderia ser aplicado também ao estudo da dinâmica de sistemas desor
denados IDe Dominicis (1978, 2000)j. A abordagem dinâmica de sistemas 
desordenados acabou por se mostrar uma alternativa muitas vezes eficiente 
ao mótodo das réplicas. Tal fato não chega a ser surpreendente, visto que o 
parâmetro de ordem de Edwards-Anderson, geralmente identificado com um 
overlap estático no espaço fictício das réplicas, 

q max / SOi Sfl) (3.1)
a,{3 \ t t , 

em que Sf representa o spin i da réplica (x, e (.) a média térmica, é, na 
verdade~ dado pela autocorrelação dinâmica 

qEA = lim (Si(O)Si(t)), (3.2)
(-too 
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3.1 Os rudimentos do método Capítulo .3 

onde Si(t) é o valor do spin localizado em i no instante t, e a barra indica 1\ 

média sobre as variáveis congeladas de desordem [cf. Fischer c Hcrtz (1991): 
Dotsenko (2001)1. O parâmetro de Edwards-Anderson, pode. dessa forma. 
ser colocado no contexto geral do problema da persistência de uma funçào de 
correlação, e as fases ordenadas de baixas temperaturas podem tier caracteri
zadas por um valor não nulo dessa persistência; além disso, toda a questão da 
dinâmica fora de equilíbrio dos sistemas desordenados eorresponde ao estudo 
da parte transiente deste parâmetro. 

3.1 Os rudimentos do método 

De maneira sucinta, podemos afirmar que o método .MSR p, capaz de for
necer, perturbativamente (em geral após renormalização). funções de rorrc
lação dinâmicas de n-pontos e funções de resposta lineaL para teorias d<' 
campos clássicas submetidas a uma grande classe de dinâmicas do tipo Lau
gevin. Consideremos um problema muito simples, para 11 apres(~ntação do 
formalismo, inspirado em notas de aula de J. Hertz (1998). Seja ip um 
campo escalar de uma componente, em d + 1 dimensões, com um la,grau
geano de Landau-Ginzburg-\Vilson associado, denominado C. Suponhamos 
que o campo <p (x, t) obedeça a uma dinâmica de Langevin "puramente re
laxacional" (o chamado modelo A na terminologia de Hohenberg e Halperin 
[1976]), dada genericamente por 

d<p 8C . 
-d r' + TJ(t) =-j (<p) + TJ(t), (3.3)

t u<p . 

com f um coeficiente cinético que tomaremos igual a U111, e,,( t) UIll ruído 
branco gaussiano, com média 

(17(t)) = 0, (3.4) 

e covariância 
(17 (t) 17 (t')) = 2fT6 (t - t') , (3.5) 

em que T é a temperatura (kB = 1, para facilitar), e (-) é uma média sobre a 
distribuição do ruído. Para o modelo de Ising, a dinâmica determinada pela 
Eq. (3.3) corresponde ao limite contínuo do conhecido modelo cinético de 
Glauber [Hohenberg e Halperin (1977)]. A origem física dessa dinâmica, bem 
como de diversas outras, está detalhadamente discutida no já citado trabalho 
de Hohenberg e Halperin, e também em Chaikin e Lubensky (1995). 

Para o caso específico de um campo O+ 1 dimensional, com lagrangeano 
de Landau-Ginzburg-Wilson dado por 

2 9 4 (3.G)C = m<p + 4! <p , 
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Capítl1lo :3 3.1 Os rudimentos do método 

f 
~-t 

• 

" < 
y 

com 9 > O; a equação de Langevin toma a forma muito simples 

dcp
di = -J.LCp f!cp3 + 1](t), (3.7) 

onde /1, = 2m. Tomando inicialmente 9 = O (a teoria livre, harmônica ou 
gaussiana), é fácil resolver a Eq. (3.7) via transformada de Fourier. Definindo 
ê\ transformada de uma função através de 

1
+00 

j(w) = -00 j(t)e-iwtdt, 

a Eq. (3.7) fica simplesmente 

~() i](w)i.p w = _:...-'.- (3.8)
J.L + iw' 

onde 'íJ {~ n transformada do ruído branco. No caso da função de correlação 
de duplo tnnpo, temos 

,(cp (t) ~ (t')) = _1_ f j dwdr./eiwt+iw't' (tjJ (w) (j; (w' )) 
y .(211")2 

__1_jjdwdw'eiWt+iw1t' (i] (w) i] (w')) (3.9) 
(211"f (J.L + iw)(J.L + iw')' 

lembrando que (-) é uma média sobre o ruído. Fazendo a transformada da 
Eq. (3.3), obtemos 

(1] (w) i] (w' )) = 411"T6 (w + w') , (3.10) 

de modo que se pode calcular facilmente a correlação expressa na Eq. (3.9), 
obtendo-se 

C (t - t') =(cp (t) cp (ti)) = T e-JLlt-t/l . (3.11)
J.L 

Podemos, por completeza, antes de entrar no formalismo MSR, apresentar 
também a função de resposta linear a uma força externa, obtida quando 
acrescentamos à Eq. (3.7) um termo h6 (t - ti). Nesse caso, o mesmo método 
de transformação de Fourier permite escrever 

a(cp(t)) =G (t _ t') = e-JL(t-t')(j (t - ti) , (3.12) 

onde O(t) é a função degrau de Heaviside. O problema de um método desse 
tipo aparece quando queremos levar em conta a perturbação, isto é, quando 
.r; não é zero. 
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3.1 Os rudimentos do método Capítulo .3 

o formalismo MSR entra exatamente nesse ponto. Ele começa com ,I 

observação de que a distribuição gaussiana do ruído braueo, determinada 
pelas Eqs (3.4) e (3.5), é normalizada, isto é, 

(3.13)JD17(t) exp [- 4~ Jdt172(t)] = L 

se tomarmos 
$td17 (ti) 

(3.14)D17(t) = l~~o n Vhl . 
t 

o intervalo de integração em t vai depender das condições ele contorno. (' 
não vamos nos preocupar em especificá-lo. Para entender o significado des
sas expressões, lembremos que 17 é uma função aleatór-ia (fJ(t), eom t fixo. 
é uma variável aleatória gaussiana tradicional). ;-\s funçôes aleatórias ad
missíveis são aquelas que, para cada t e t' fixos. satisfazem as Eqs (3...!) (' 
(3.5). Dado um conjunto {17 (ti)}~:l' a probabilidade normalizada dp obtê-lo 
é evidentemente a gaussiana multidimensional 

2 
p [{17 (ti)}~l] = / 1 exp [- 4~ t 17 (ti)]' (3.15) 

(27r)N (2T)N i=l 

No limite N -+ 00, o conjunto {17 (ti)}~l representa uma função de ruído 
completa, e P [17J se torna um funcional de cada "realização" ele 1'. A nor
malização tem de ser expressa em termos de uma integral funcional, (; a cUs

cretização correta é evidentemente a da Eq. (3.14), onde o fator .J5i; snrp;(' 

porque transformamos a soma que aparecia no argumento da exponencial 
numa integral. 

Podemos agora encontrar a distribuição funcional do próprio campo 9: 
notando que, pela regra de mudança de variáveis, 

JDcpP[cp] = JD17(CP)J[CP]P[17(CP)], (3.16) 

onde J [cp] é um jacobiano funcional, dado por 

J[cp] =det (1;) =det(Ot+f'(cp)), (3.17) 

obtido expressando 17 em função do campo, isto é, 

17 = rp + f(cp)· (3.18) 

62 



Capítulo 3 	 3.1 Os rudimentos do método 

Esse tipo ele jacobiano funcional deve ser calculado, evidentemente, discreti
zando o tempo, de modo que o operador Dt se torna uma simples matriz de 
diferenças finitas. Na realidade, o importante seria o módulo do jacobiano, 
como em qualquer mudança de variáveis em integrais, mas não vamos nos 
preocupar com isso por enquanto. Obtemos, então 

p [<p] = J [<p] exp [- 4~1dt [y; + f (<p)]2] . (3.19) 
,.. 

Com isto, podemos escrever a média de qualquer funcional F [<p] diretamente 
na forma 

(F [<p]) = 1D<p(t)F[<p]P[<p]. (3.20) lo' 

Em particular, podemos escrever um funcional gerador para função de corre	 ,

laçiio em TI, instantes (que nada mais é que um funcional de <p), simplesmente 
acres(:(mtando a P[<p] um termo fonte, 

P[:p] J[cp] exp { - 4~1dt [y; + f (<p)]2 +1k(t)<P(t)dt} (3.21) 

Definindo o funcional gerador W[h] como 

vV[k] = 1DcpJ[<p] exp { 4~1dt [y; + f (<p)]2 +1k(t)<P(t)dt} , (3.22) 

(, imediato que 

OnW[k] 
(3.23)(cp (t d cp (t2) ... <p (tn)) = F\ 1, (j. _L'I1, (+- \ AI, (+ \ I h=o 

() grande passo do método MSR ocorre neste ponto; utilizando a identi	 ! 
dade gallssiana 	 1+00 

2 1 2e-a = _ dxe-x -2zax, 

Vii -O<) 

~( 

.~ 	 f' possível reescrever o funcional gerador, Eq. (3.22), como 

lV [h] = 	 1D<pDtjJJ [<p] exp { 1dt [TtjJ2 + itjJ (y; + f (<p)) 

1D<pDtjJJ [<p] e-A[<p,<,Õl, 

onde definimos a ação 

A [<p, tjJ] = 	1dt [TtjJ2 + itjJ (y; + f (<p)) - k<p] . 
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3.2 Alguns comentários Capít1/lo :3 

Note que o campo gaussiano auxiliar (jJ (conhecido às vezes corno campo 
ghost) é um campo escalar livre de massa vT, sem auto-inten1<;ão, apena:; 
acoplamento externo. Toda a dificuldade que pode haver na análise (kssa 
ação está contida, portanto, em f (<p), que pode envolver allto-interaçilo. 

A utilidade dessa formulação está na possibilidade de obtermos talIlb{~lIl 
as funções de resposta linear (suscetibilidades dinâmicas); "('.ia. que a acli<;ào 
de uma força h(t) ao hamiltoniano se reflete no surgimento de um termo 

f dti(jJh(t) , (.3.27) 

na ação, de modo que a função de resposta linear se escreve como 

G (t - ti) = Ó (<p(t)) = (i(jJ (ti) <p (t)) (.3.28)oh (t') ~ . 

Assim, além das funções de correlação dinâmicas "diagonais" (entre o campo 
<p em diferentes instantes), obtidas diretamente a partir do funcional p;erador. 
as funções de correlação não-diagonais (entre o campo <p e o campo auxiliar 
(jJ) fornecem diretamente a função de resposta linear. Se houver quakllwr 
tipo de desordem congelada no hamiltoniano de Landau-Ginzburg-·WilSOll. 
basta tomarmos a média sobre essa desordem, sem necessidade de recorrer 
ao truque das réplicas. 

Assim, vemos que todo o problema do cálculo dos observáveis dinâmi
cos relevantes (correlações e resposta) está contido no cálculo elas divenms 
funções de correlação de n-pontos da ação A [ip, <pl. Este cálculo envolv(~. evi
dentemente, todo o formalismo de perturbação e renormalização d(' t('orÍas 
de campos, podendo ser realizado até mesmo numa versão superi-iimNrica 
[Hertz (1998) J. De posse dos observáveis dinâmicos, temos acesso até mesmo 
às propriedades estáticas, definidas como a parte persistente de tais observíl
veis, além de toda as propriedades de não-equilíbrio. 

3.2 Alguns comentários 

Neste ponto, muitos caminhos poderiam ser seguidos. Um mergulho mais 
profundo no formalismo, por exemplo, seria muito bem-vindo do ponto (k 
vista de contribuir para a literatura didática sobre o MSR; a esse propó
sito, vale referir o leitor a um trabalho recente de Dickman e Vidigal (2003), 
que faz exatamente a apresentação muito didática de um método aparentado 
do MSR, e que teríamos desejado conseguir fazer para este com a mesma 
clareza e profundidade. Deveríamos incluir tópicos como a representaç,\o 
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matricial da ação; a introdução de variáveis de Grassmann para represen
tar o determinante funcional (que muitas vezes é um elemento delicado do 
cálculos): a demonstração de que o funcional gerador é na verdade solu
<;ão de uma equação diferencial parcial parabólica, através do uso de uma 
forma generalizada da fórmula de Feynman-Kac (conhecida como o lema de 
Cameron-?vIartin-Girsanov); a conexão com o cálculo estocástico de Itá; e, 
uão menos importante, os próprios fundamentos da teoria de perturbação 

"'. diagramútica adequada ao estudo de ações do tipo MSR, bem como o grupo 'cf 

de rcnormalização dinâmico, necessário para dar sentido à série perturba
tiva. É lastimável que todos esses tópicos não se encontram de modo algum 
sistematizados na literatura, no que se refere ao MSR. 

Outro caminho a seguir seria a apresentação de aplicações simples do 
método. que não necessitam, de modo algum, de mais do que o exposto acima. 
A mais notável parece-nos ser a proposta por De Dominicis (1978); o que ele 
mostrou foi que, tomando um lagrangeano que contém elementos de desordem 
congelada. e postulando uma dinâmica de Langevin com ruído aditivo, a 
mais simples possível, pode-se tomar uma média sobre a desordem congelada 
diretanlt'nte no funcional gerador, de modo a obter uma ação efetiva - que é 

{, 
nada mais que a ação replicada do sistema original! Trocando em miúdos, o 
poderoso resultado de De Dominicis mostrou que a ação dinâmica (suposta de 
Langevin, numa hipótese absolutamente ad hoc) de um sistema desordenado, 
após o traço sobre a desordem congelada, é matematicamente equivalente à 
ação do sistema com réplicas, sem qualquer dinâmica envolvida. Parece 
inevitúxcl a conclusão de que há uma relação muito profunda entre o fato 
de um sistema ser desordenado e sua dinâmica poder ser, de alguma forma, 
complexa. 

Olltra aplicação do IvISR que poderíamos mostrar utilizando apenas o 
que desercycmos anteriormente (mais um pouco de grupo de renormalização 
à moda da teoria de campos) foi dada por Janssen e Oerding (1994). Eles 
estudaram um lagrangeano de Landau-Ginzburg-Wilson com termos até r.p6, 
adequado para a descrição de pontos tricríticos, com o objetivo principal 
de determinar a forma da relaxação da magnetização no ponto tricrítico e 
sua dependência na dimensão do sistema, incluindo correções logarítmicas 
nas vizinhanças da dimensão tricrítica superior (que vale 3). Nesse traba
lho eles foram eapazes de determinar analiticamente a forma da relaxação 
e até mesmo o valor do expoente O', associado à relaxação da magnetiza
ção no ponto tricrítico em tempos curtos [Janssen, Schaub e Schmittmann 
(1989)1 após o instante inicial, em que o sistema fora preparado com uma 
magnetização não nula. 
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Epílogo 


Tendo já tomado a liberdade de iniciar este trabalho com um Prólogo, é 
natural encerrá-lo com um Epílogo, e também parece-me aceitável voltar 
a me dirigir diretamente ao leitor, sem o abrigo dos verbos conjugados no 
plural. ;,.ressa volta ao estágio inicial, após um percurso talvez longo demais 
para alguns. talvez lacônico para outros, possivelmente monótono, não posso 
me furtar a convidar o leitor para uma reflexão sincera, cujo resultado terei de 
pstar pronto para aceitar: será que consegui cumprir aquilo a que me propus 
no início"? A tese que eu dizia possuir foi satisfatoriamente defendida? Pensar 
nisso ó <} última coisa que peço a quem me acompanhou até aqui. E, pedindo 
também um pouco mais de paciência, posso aproveitar e expor as minhas 
impressões a respeito desses pontos. 

O ponto de partida do trabalho foi, parafraseando o que eu disse no início, 
o desejo de mostrar que a idéia de universalidade em mecânica estatística é 
bastnnte robusta, isto é, mesmo sistemas que são extraídos de classes de uni
versalidade bem conhecidas por causa de perturbações geométricas acabam 
por encontrar seu lugar em outras classes, diferentes, mas num sentido (preci
samente definido) tão universais quanto as de seus parentes não perturbados. 
Creio que no caso dos sistemas com quebra de simetria translacional gerada 
por distribuições aperiódicas de acoplamentos (aperiódicas, mas não desor
denadas!), mostramos à exaustão como se dá esse processo de escape das 
classes de universalidade correspondentes aos modelos homogêneos, e como 
() espaço de paràmetros ganha diferentes (e às vezes altamente inesperadas) 
(~struturas atratoras que passam a controlar as novas classes. 

Os modelos empregados para mostrar essa permanência da universalidade 
são extremamente simples, e as técnicas que permitem sua análise completa 
também (com a possível exceção do método de matrizes de transferência, que 
exige certa sofisticação matemática); ao menos, são muito mais simples que 
as técnicas usuais necessárias ao estudo dos sistemas desordenados. Supondo 
que realmente seja a quebra de simetria translacional trazida pela desor
dem o mecanismo mais eficiente pelo qual ela altera o comportamento dos 
sistemas nos quais se faz presente, os modelos com aperiodicidade determinís
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Epílogo 

tica têm seu valor: mostram que a teoria continua permitindo dassifica,õ(ls 
universais. Evidentemente, a desordem pode atuar de maneira muito mais 
sutil, engendrando efeitos que não podem. em absoluto. ser captados por SUH 

contrapartida aperiódica determinística: as singularidades de Griffiths. <tIl<' 

descrevi no Capítulo 1, são um exemplo notável. Assim. niio tenho qllalq\l(~l' 
pretensão de dizer que o estudo de um sistema aperiódico simples. com Ulll 

método facílimo, pode substituir a análise dos problemas com desordem. (~S

tes verdadeiramente importantes do ponto de vista de conexão experimental 
e do ponto de vista da riqueza de fenômenos que apresentam para a teoria. 
Mas, ainda assim, a análise dos modelos aperiódicos mostrou que a idéia d(~ 
universalidade é inteiramente preservada em seu caso, e permite classificaçôcs 
muito interessantes; por que não supor que ela possa estar preservada talll
bém no universo dos sistemas desordenados, no qual seria de enorme yalor. 
permitindo sistematizar a enorme variedade de comportamentos apareut(\
mente distintos por eles apresentada? 

Quanto ao Capítulos 2 e 3, realmente devo dizer que nào passaram de 
breves ensaios, fotografias pouco nítidas de mundos que tangellciei elll l11(.'l1S 

anos de estudo de física estatística. Mas, ainda assim, considero que eles 
apresentam idéias que realmente têm uma ligação orgânica profunda COlll a 
temática principal. Como sugeri em outros momentos, a dinâmica de urrm 
enorme classe de sistemas físicos é perturbadoramente semelhante à dinàmica 
de alguns sistemas desordenados que passeiam pela mecânica estatística há 
décadas. Também me parece inevitável concluir que há uma conexão entre 
a desordem espacial e a dinâmica complexa, uma conexiio universaL que W\O 

pode de maneira alguma ser desprezada. Mas muitos dos sistemas que npn'
sentam dinâmica complexa simplesmente não são desordellados 110 (:spa(:o! 
Se a única forma de gerar tal dinâmica for a desordem. então ó fon:oso qHe 

esses sistemas, de algum modo, "auto-induzem" algum tipo de aleatoriednde. 
De algum modo eles têm de compartilhar propriedades universais com os 
sistemas desordenados tradicionais. 

rAssim, a idéia de universalidade é a que acredito estar no centro dos mellS 

interesses, e é uma versão dela que pretendi expor ao longo deste trabalho. 
Introduzida em física estatística há muitas décadas, ela não perde sua força 
e seu potencial unificador, e continua a ser buscada numa variedade impres
sionante de modelos e sistemas, constituindo, ao mesmo tempo, instrumento 
valioso para a compreensão do mundo e da própria teoria que construímos a. 
respeito desse mundo. Cabe agora ao leitor avaliar se tive algum sucesso em 
comunicar-lhe minha própria empolgação com essa idéia. 
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\\'" \\'I'it" ,~xact rcnol'malization-group l'Ccursion rclations for a fcrromagnctic lsing mode! 
Oll (h.~ diamond hicl'al'chicallatticc with an apcl'iodic distribution of cxchangc intcractiolls 
;\l'col'ding: t,) a elas; or gClleralizcd two-Ietter Fibonacci scquenccs. For small gcomctric 
ilurtuations. the- criticai bchavior is llnchallgcd wíth rcspect to the uniform case. For large 
Iluctuati'-'lIs. lhe llniform tlxcd point III the paramc!cr spaec becomcs fully unslable. W(' 
<tlml,n,· '0111<' limiting cases. alld pl'OpOSC a heuristic critcl'ion to c,heek the relevance of the 
i!llcUI;;lIioWL 

I. Introduc1.Íon 

TI,,, ,:xp':rimcl1tal discovel'y (lf quasi-cl'ystals moti

nllcd man,\' ill','stia:ations of the dfects of gcomctric 

1I11ctuatiollS I'rOdllCcd by dilTcrcnt typcs af apcriodie 

slrudurcs. Therc are scvcl'al specilk results for phonon 

Rnd d':ctronk "pedra of linear problcms[I], Thcre are 

"Iso some rcsults for more difficult non-linear problcms. 

as (Il<: anal~'sís of lhe criticai propcrtics of a fcrl'Omag

,,,.'LÍc bíu).\ I\wdd ou a laycl'cel latticc with aperiodic 

,'xcha.lll.!;(' ill(c'rat:tiolls along nu axial dircctiol1[1]. 

I" ~ 1"',1'111 plIhlicatioll[:\]. Luck prcscntcd a detailcel 

,llId,V r,r í I", erilical bchavior in lhe grollnd state of 

í I,,· 'i""nIU'll bín~ chain in a transverso lidei (",hieh 

is kllo\\'n to I ... rdatcd to tlll' transitian aI finitc tem

I'"mturc's 01' the l",o-dimensional lsíng modcl), The 

ncnr,;st-ncig,hbor f,.'t"l'omagnctic cxchangc inleractions 

ar,' chos'~1l aecol'ding to some (generalizcd) Fibonacd 

"~qllcnc,.'s. TIl<' ,t(,~omctric tluctuations are gaugcd by a 

\\'nn<k'ring cxpollent w a...'Sociatúd \vith thc cigcnvaluc.s 

"f 11l<: sllhstit ut íon matrix of cach scqucncc. The criticai 

Iwhavio.. rcmaills 1I1lchanged (that i5. of Onsagcr type) 

f')r bOllllCkd lluctuatiolls (smal! values of w). Large 

lIuctualions induec mllch \Vcakcr singularities. similar 

to th" eMe of a disordcrcd lsillg fcrromagnet. 

In this I)ap'~l·. wc takc advantage of the simplifica

tíons itltrodllccd by a hicrarchical latticc to gi\'e an

olher examplc of the effccts of gcomctricallluctuations 

on the criticai behavior of a fcrromagnctic mode!. lt 

should be poilltcd out that hicl'archical lattices havc 

bcell widcly lIsed as a toy mode! to tesl criticai proper

ties, In some cases the (approximate) Migdal-Kadalloff 

rcnormalization-group transformations on a I3ravais 

latticc are identícal to the (exae!) transformations on 

a suitable hicrarchical structul'ei4j. There are ralheI' 

detai!ed studics of Ihese cxact transformations for the 

Jsing modcl on a varicty of hicrarchical strllclurcs[5]. 

There are also some recent Íuvestigations of au lsing 

spill-glass on the diamond hieral'chical lattice[6], 

This papel' is ol'ganized <15 follo\Vs. In Seclion 11. 

wc make some comments on Fibonacci sequel1ces and 

inlroducc a nearcst-ncighbor fcrromagnctic lsing mode! 

Oll a diamond hicrarchical lat tice \Vith q branche5. To 

simulate a layered system, lhe cxchange interactions 

(.J A > () and .J [J > O) are distributcd along the branchcs 

according to the samc apcriodic mie. For a largc 

class of two-lctter Fibonacci scqUCllccs, we write ex

acl rcnormalization-group rccursion rclations in terms 

of two parametcrs, XA tanll J(A, and x [J =tanh !(n, 

where J(A = !3.JA , 1<.[J = {3.J[J, alld !3 is the inverse 

of the tempcratnre. In Sections III and IV. wc ana

Iyze t\\lO typical and distinct cxamples. Wc obtain the 

fixed points and the f10ws of the recursion rclations for 

*This paper is dedicatcd to Prof. Roberto Luz.z.i in his üOth allnÍversa.ry. 
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these specific cases. In the first example. for small w. 

lhe criticai behavior is unchanged with respect to the 

llniform case (.1.4 = .JB): the physical fixed point in 

parameter space is a saddle poínt. In the example 01' 

Section IV. however. the tluctuations tum the physical 

fixed point i'u!ly lInstable. We also analyze some limit

ing cases. for q 1 (Ising chain). there is no transition 

at finite temperatures. The fixed point at zero tem

perature. however. may change its character depending 

on the "alue oi' the wandering exponent. In a particular 

infinite-branching limit (q ~ 00), we obtain rather sim

pIe reslllts. In Section V. we present some conc111sions. 

as well as a hellristic adaptation for the diamond hiel'

archical lattice 01' LlIck's cl'itel'ion[7] for the rele,'ance 

01' geometric tlllctuations. 

II. Detinitioll of the model 

Consider a particular two-Ietter generalized Fi

bonacei sequence given by the substitlltions 

A-AB, 
(1)B ..1..1. 

If we start with letter A, the successive application of 

this inliation mie produces the sequences 

A - AB - ABAA - ABAAABAB - . (2) 

At each stage of this constmction, the numbers N.• and 

N B, oI' letters A and B, can be obtained from Lhe re

cllrsion relations 

(:~~) M ( 
N~t ), (:l)
NB 

with the substitution matrix 

M=(12) ( 4) 1 O 	 . 

The eigenvalues 01' this matrix, AI 2 and A~ = -1, 
govern most of the geollletrical properties. In a more 

general case (that is, for a more general rule), at a large 

order 11 oi' the construction. the total number 01' letters 

is given by the asymptotic expression 

N" 	 N~ +Níl ~ A'l, (5) 

where AI > IA~I. The smaller eigenvallle governs the 

fluctuations with respect to these asymptotic values. 

:),.Nn ~ ANA ~ ANíl ~ IA21" . (6) 

.<i. T. 11. Pillho d aI. 

Pronl t.hése equations. we ean wl'i!.(~ tlw aS~'lnptotk px

pression 

..':;:V - X"'. (,) 

with the wandering exponellL 

...: (k)
In Ài 

/À~.
fA\ ~ • .~ fi 

e B~ 
A 

~I .Y1\~~A jA
, I /' 

A /A 

Figure L Some sta)!;cs:. af the construction of ;t dii'llHOud 
hícrarchical latticc \vilh li = .~ bra,nchcs. l.t'tt('r~. \ a.nd j) 

indicatc thc cxchan!?;c intcractious (.).\ íllid .J f" l· 

Now Wf.' consider a neal"t:.!st-neighbol" bill,L; tnodt:l" 

given by the Hamiltonian 

'1-{ = 	 L Ji.j(J'i(J'j. (\l) 
fi ,j) 

with the spin variables (J'i = ± 1 Oll the sites 01' a dia

mond hierarchical strllcture. In Fig. 1. whkh ia suit

able for the pel'iod-doubling Fibonarci ruI.' oI' Eq.( I). 

we dra", the l\rst stap;es 01' the ronstnlctioll oI' li di,,

mond lattice \\'ith a basic polygon oI' folll' bonds (L'um;

fication q 2). As indicaiecl in this Ii"ur(~. Wt; sinllllat.~ 

a iayered systenl by lhe introduction of tlH~ int(~l'nrLioll~ 

JA > Oanti J f3 > Oalollg tlw brandws <)1' til<' stl'llctur.;, 

COllsídering lhe elemental'y transt'mnations 01' Fig;.2. 

and using the mies 01' Eq. (1), ii is stl'aightt')l'\\'ard to 

establish the recursíoll re1atiollS 

tanhI\:, = tanh [2tanh -1 (tanlll' .., tanll h' H )] , 

( 10) 

and 

tanhl\B = tanh [2tanh -I (tanh'f\.tl]. (11) 

",here KA,B iJ.lA.B. In this particular case. these 

equations can also be written as 

I 2XAX[J (12)
J:A =1 + xix1 . 
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""..I 
, 

·/'lJ = + 
(1:1) 

wl!t:'f'C 

,/' ..LlJ tanh }\·.4.D. ( 14) 

In S"ctiol!:\. II'C analyze the lixe<l poiuls associated with 

llít'~c ~11npl(' t'l~ctlrsion l'clations, 

K~-37 

, 
K 

B-37 

Figure: L Ba...':iic ~raphs to obtain lhe recursion relations 
for an lsín~ mod{~l 011 a diamond hiel'archical Jattíce with 
q = 2 "-ml ~xchallgo intcractions given b)' the generalized 
["ibonacci rules, .·1 - .4.1J. anti 1J - ,4,,\. 

\VI' CRn use similar proccdurcs to collsidcr much 

more ,t.;cllcml l'íbouacci I'llies. To avoid any changcs in 

tlH) gcolllctl'y ofthc hicmrchicallatticc. in this paper wc 

I'cstrict the Rllalysis to pCI'iod-multiplyíng Fibonacci in

flation mies of tll'O Icttcrs (the largcst cigenvaluc of the 

substitlltioll matfix. ÀI. gi"es the 11111ltiplicatioll factor 

of the 11')l'ío<l), For cxamplc. let tiS considcr the substi

tutiolls 
:1- A k lJ'. 

(15)lJ ~ Ah'. 

569 

whcrc h,l ?: 1 are tlVO intcgers. From the substitution 

matríx. 

M=(h h+l) (16)I () , 

IVC have the cigcnvalucs, Á1 = I.: + I and Á~ -I, and 

lhe wandering cxponcnt, w In l/In (I.: + 1). !\ow wo 

c<:lnsider a diamond latticc with q branches and a basic 

polygon of q (h + I) bonds. The cxchangc interactions 

are choscn according to the general fibonaccl rulc of 

Bq. (15). We then writc the rccmsion relations 

tanh J(~ tanh [q tanh 1 (tanh k NA tanh I}{D) J ' 

( 17) 

and 

tanhKh tanh [qtanh -1 (tanhk+I}\A)]' ( 18) 

III. Irre1evaut fluctuatiolls 

Consider again lhe Fíbonacci inflation l'ltles givcn 

by Eq. (1), From the cigenvalucs ür the substitution 

matrix. Á1 == 2 and Á~ -1. I"C havc w n. For 

the branching numbcr q = 2. the rccursioll rclations 

are givcn by Eqs. (12) and (1:~). The fixed points and 

some orbits of lhe second iteralcs of this map are shown 

in Fig. 3. llcsidcs lhe trivial fixed points, there is also 

a non-trivial fixed point, given by 

.z:~ xD O.54:!()89 .... (19) 

which comes from the solution of the polynomial cqua

tion 

.z:~ + 2.z:~ - 4x;\ + 1 =O. (20) 

The Iincarization about this uniform fixed pOlnt yiclds 

t hc asymptotíc cxprcssion 

T 
( ~~~ ) == CM ( ~:~ ) , 

(21) 

\Vhcro 

M T (22)(~ t, ) 
is the transposc of the substitution matrix. and 

c =1 _(~Ã)4 == 0.8:19280.... (23) 
A 

The diagonalization of this lincal' form givcs the cigcn

values 

AI =CÁI =2C == l.57857:>. .. , (24) 
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and 

,\." C\2 = -(" -::: -O,R392RIL, (25) 

As AI > 1 and -I < A, < 0, the fixed point is a 

saddle point with a flipping approximation (in Fig. :l. 

we draw the trajectories of some second iterates of this 

map), Moreover, if we make .J,~ = .JB, it is easy to see 

that the same eigenvalue AI characterizes the (unsta

ble) tixed point 01' the unil'ormmodel(see lhe diagonal 

flow in Fig. :1), Thel'elote. in this particular exam

pie the geometric tluctuations are unable to change the 

criticai behavior of the uniform system, 

1.0,.· ~  .-:-~'" 

,}';j;:' 
.''§ 0.5 

S 

",. 

:. /"X/
// 

"~-':"-'~_à'b-.;./ 
:h/{f/ "" 

:",,~ ~~~,,~~ .4-~- . 

l:i~~"A~~~~ -~_ .......... 

0.0 ' :;~_",_~~_4 

0,0 ~---M--~-0,5 
A LOx,.tanh K ' 

Figure 3, Sccond iteralcs and fixed points (black cirdes) 
of thc rccursiol\ rcln,tions in the paralrtctcr spacc, IA = 
lanh f{.4 vemus 1: B = tanh f(B, for an Ising made! an a 
diamond hicro.rchico.l Jatticc wilil q = 2 and exchange inler
actions given by lhe gencralized Fibonacd rules, 11 - A13, 
and 13 - ,L" (irrelevan! fiucluatíons). Wc draIV lhe si"" 
ble trivial fixcd points (ai zero and infinitc temperalures) 
and lhe physical saddle poin!. The dashed lines and the 
black arcow, indicale the llo\Vs of the seconJ iterates of the 
map, The uniform model is rccovered alon!l lhe dia!lonal, 
,c .• = ,C}3. The ligbt arcow, indicale the .Iable directioll in 
the nd~hborhood of lhe physical fixed poinL 

lt is not difficlllt to check that the same SOft of be

havior (saddle point: largest eigenvaJue associated with 

the uniform system) still holds for ali tinite values of 

the branching number q of the diamond structure. In 

the limit of intinite branching (q - 00, f{",'!\B - \1, 

with q21\A and q21\B fixed), the recursion relations are 

particularly simple. 

!I~. = y",!lB, (26) 

and 
I " 

!lB = !lÃ, (27) 

S.T.I/, f'itlho<'l aL 

where !I.' (I~ I ..... anel !In = ,," f ... fi· TI", litl<'adz'" i'>lI 

"bollL lhe lluiform nX8d point, !(, !li, I, ~·i,·ld,,, ,Ilj' 

rdations 

( ~!I:4 ) ::: lVfl' ( ~ljl \. 1'1,,) 
\ ~!l11 . ~!/l.l ) 

which corresponcl to a limitinc; caSI, oi' El(, I:! 1). \\'il h 

(' - L As the iinüting; ei.!!snvalu.'s :II't: .~l\·!·n hy 

'\1 ='\1 2, anel A" ,,~::: - J. " lill<:ar allulFi" 

ís not enough to check the (llippin)!; snddll:-p()intl d1ar

acter of this marginal case. 

Anothet particular Ca.'f:> of int~l'('sl, i.s f h(' Sílllpl,' 

Ising chaín (q ::: 1), Tlw recursioll I'Piatiotl' a"'< )!,i\'I'11 

by 

'<1 = "t'.i·t'}3, r:!!l1 

and 

,C~_f ::: ,r~\, (:lit) 

lI'ith the sam~ form 01' [qs, 1:!li) anti In), hlll, \\'lI h Ih,· 

parametel's 'cA anti ,1'13 ,,1\"<'1\ I,,· 1,:'1, (1,1). ," ,,110\\'1l 

in Fíg;. "(a), the z':to-temp<'l'nt\t1'p lixI,d p,)im di"!,I"y,, 

the character or a saddle poÍnt, ,\.8 tlle!'" Ís 110 I'hil;;'~ 

transition at tinite temperatur':s. it connot bt, r<,,,dwd 

from physícally acceptable initial conditions. 

IV. Rclcvant fluctuatiollS 

To give an exampl" 01' tell"\'ant lInctnati<)lls, COltsid'<I' 

the generalized Fíbonacc.i substit,utiotls. 

.\-,um. 
1:\11

LI A.LI. 

Frorn the substil.\\tíon mutl'Íx, 

(:l:l)M= (~ 
" \ 

~; r 
we have lhe eig;envaIUt~$."\1 :\ anti A'2 = -~. anti llw 

wandering exponent, '" = In :!(In:l l).íi:IO:.:!!J." For a 

general branching numbel' 'I, we Cilll \1St' Eq.s. (l'i and 

(IR), to write the recursion r,,!alions 

tanh I\~ =: tanh [q tanh -1 (tallh 1(,\ tallh "I\JJ) 1 ' 
(:l:\) 

and 

tanh l\ÍJ ::: tanh [q tanh - 1 (lanll:J 1\'.1) 1 . (:\·1) 

, I 

i 
I 

76 




A.rtigo 1 

Hraúlian JOUrtlal "f I'l'ysÍGs, vol. 27, [JO. 4, dccember, 1997 571 

1.0 
(b)(a) 

" " I>" , , " A,, 
" "/ ('. ' / ,,1>.". :.::.. ,ti', ,

i .. "

'É 0.5 l ,0.5
ll! ,,../ ,/,>.'> ,/,\" 
>< , 

, ' '" " ,6 I>.-../ " ..,,-. . Á 

J,., , 

ç{ , 
I, .. '" _0.0 .~!<,'r, ,.' 
'O~""0.0 ...------;;'5---. 0,0 

0,5 1,0 o. 0.5 1.0 
x,,"'tanh K" x,,=tanh K" 

Fi~ut<! 4. SecoJld iterares and fixcd points for the lsing chain: (a) exchange ínteractions accordiIlg to the rules A _ AB, 
"nd LJ - A~l (irrclevant Huctuations); (b) exchange interactions accordíng to the rules A - ABB, and B - AA.A (relevant 
IInct,uati()os). 

For thc parr.iculM r.asc q == 2. Eqs. (33) and (34) 

r",dn~e to' t,he simp!e r"l"tions 

2x.r\X1I (35)x.\ == 1 + x~x'b ' 

and 
2x~ (36)xB == 1 + x~' 

where Ih" parameters x" 1tnd Xjj are given by Eq. (14). 

In Fi~. !), we 5how the fixcd point~ and some second 

íterates assoclated with Lhese recursion rclations. Thc 

nontnvial fixed point. gi ven by 

":~\ "'u = 0.786151. (37) 

fomes from the physical solulion of a polynomial equa

líOll, Til., lin<'1trization about this uniform fixed point 

yiclds the relations 

( 
t..x~ ) == CM'/' ( ~XA ) (38)
t...cÍJ t..XR ' 

wher" th" substitutioll matrix is given by r~q. (32), and 

2(;J!~)2[1-«~)61 . 
C == > =: 0,618033.... (39)

[1+ (xÃ)c,r 

From Lhe diagollalization of lhis linear form we have 

Lhe eigenvalu"s 

AI == CÀ1 =: 1.854101..., (40) 

and 

Az = CÀz :::: -1.236067... ( 41) 

The absolute values of AI and A2 larger than unit in

dica.te the relevance of the geometric fluduations. The 

uniform fixe<! point is fully unstable (and there migbt 

bc no transition for J A :f; J B). 

Again, it is not dífficult to check that the uní

form fixed point remains unstable for ali valucs of the 

branching number q, In particular, for q - 00, and 

KA' KB - 0, wíth ql/2 K A and ql12 [{B fixed, we have 

the limíting recursion relations, 

Y~ == YAy1, (42) 

and 

J 3 ( 1:i) 1/0 :; YII> 

where YA = ql/2KA and YB :::: ql/2KB. The lineariza

tion about the uniform fixed point, YÃ :; 1/; =: 1, yields 

the relations 

t..y'A ) = MT ( AYA ), (44)
( Ay'B t..YB 

with the substitution matrix. given by Eq. (32). We 

then have the límiting eigenvalues, AI =ÀI :::: 3, and 
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A2 ;;;;;; À1 ;;;;;; -2, which contlrm the ullstable character of 

this lixed poillt. 

1.0 ~_.~------_--
o·-"~ 

/' 

Ir -

,11"/ 

,d 

.t;, ~. 
~ J' /::i 

& / I:::, ~. 
• f.. 
.. ti> 

" ",. 

"€ 0.5 
l!l 

!
" 

., //' /. 

-
,; II ./ 

__ ~ _ • ~ - 6' 

x,,-tanh K" 

Figure 5, Secood iterates and fixe<! poínts (black cireies) 
of lhe recursion re\atioos in the pararneter space, x A = 
tanh K A versus x B = tanh K LJ, for ao Ising model on a 
diamond hierarchical lattice \Vitl! q =2 and exchange inter
..ctions given by !.he gencralized fibonacc1 rules. A - ABB, 
and B - AAA (relevaot fluctuations). Wc draw the stable 
trivial lixed poinls (at zero a.nd inlinite temperatures) and 
the unstable node. Toe llniform mode1 is recovered a.Iong 
the diagonal, x A = X B. Toe dashed lines are indications 
of the lIow associated with the second iterales of the rnap. 
TI", light arrows indicate the directions of lhe eigenveclors 
in the neighborhood of the physical fixed point, 

For the particular case of the linear chain (q = 1). 
we have 

x~" = xAx11 (45) 

and 

:1:8 =: X~1.' (46) 

In agreemenL with the lack af a phase transition, the 

fixed paint at Zero tcmperature is unstable [see Fig. 

4(b)], 

V. Conclusions 

From lhe an"lysis of the exact renormalization

group recursion relations as80ciated with an Ising model 

on a variety of hierarchical diamond structures, we 

show that aperíodic fluctuations of the ferromagnetic 

exchange interactions may change the character of a 

(uniform) fixed point, In a particular example, with 

a srnall wandering exponent, the fluctuations are irrel

evant. In this case, the criticai behavior is still char

acterized by the sarne exponents of the corresponding 

S. T.R. l'illlw c( aI. 

uniform system, In another example, however, stronger 

geometric fluctuations tum lbe physical fixed poim un

stable in the parameter space. r;ven in one dimensiono 

aIthough there ia no phase transition aI fini!e tem per

at.ures. we show that the geomelric llud.uatíons rhang~ 

lhe stabilíty of the uniform fixed point at zero lemper

ature, 

As in the work 01' Luck[7], it should be interesting to 

devise a. general c.ritcrioll to gauge Lhe inftllP'IH'P, 01' lhe 

geometric fluctuat.ions on the criticai behaviOl' of t hp. 

Ising model on the diamond bi"rll.rdlÍcal latlic<l, For a 

large latl.ice. with q branches. the total Huctuatioll ~J 

in the exchange interactions shollld be propartiolJal lo.> 

6.N, Thus wt> can write thc aSylllpwtlc rei 11.\ íon 

~J _ tlN _ ,\,'" _ I,qw. (17) 

where L i" a rneasure of the tCltal length, The criticai 

tempera!ure, To, should be propmt.ional to t hc total 

value 01' thc cxchange (that is, t.o Lqj, We tan tlwll 

define a redllced temperaturc, t "" (T - T.:j /7~, whose 

ftllctuations are given by the asymptotic form 

U'"ét "" -- U(~'-I) (48)L9 . 

In the neighborhood of the criticai point, wc have 

L - ~ - r", where ~ is a. correlatíon Iength, and 11 

is a criticai exponent_ Thus, we can wríte 

t-"q(~-l )6t '::":: t'i\ (49) 

with r,he CXpOll"llt 

1i>=-lIq(w-l) (50) 

If 1/1 > O, the fluctuations are irre1evant. If <i> < O, how

ever, the criticô.l behô.vior is changed drastkaUy, TCl 

calculate a suitablc value of 11, we consider r,he largest 

eigenvallle of the diagonal form abollt the physical fixed 

point, and write the usual rcnormalization-group I'X

pression 

AI = GÀ I "" bY1 = bl 
/". (51) 

As the largest eigenvalue À1 of lhe substitution matrix 

j1;ives the multiplication factor of the Fibonacci mie, IVe 

write 

b = (Àt!I/q , (52) 

r. 

, 
i 
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CriticaI behavior of the Ising model on a 
hierarchical Iartice with aperiodic interactions 
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Abstract 

\\'e \\Tire the cxnct renormalízation-group recursion relatíons for nearest-neighbor rerromag
"CtlC IS1l1g models on Migdal-Kadanoff hiernrchical lattices \Vith a distribution 01' aperiodic 
c,,·:hangc IIltcraclions according to a class of slIbstitlltional scquences. For small geometric tluctu
<llions. lhe criticai bchavior is lInchanged \Vith respect to the uniform case, For Inrge 1111ctuntions. 

,ilS 111 lhe case 01' lhe Rudin-Shapiro sequence. the uniform fixcd point in the para meter space can
nO! bc reached from any physicai ínitiai conditíons. We derive a criterion to check the relevance 
01' 1 he geometl'lc l1uctuations, © 1998 Elsevier Science B.V, Ali righls reserved. 

PAes: 05,50; 64.60; 75,10.H 

Ke,nrords: [síng 1110del; Criticai phenomena; Magnetic ordering 


There are a number or recent investigations on the criticaI behavior of ferromagnetic 

~pil1 systcms wÍlh the inclusion of aperiodic exchange interactions [I], In partícular. 

lhere are detailed sllIdies of the criticai behavior in lhe ground state of the quantum 

l';lI1g chaín in a transverse field [2-5] (whích is known to be relatcd to the transition 

al linite lcmperatures of the two-dímensional Ising 1110del). The nearest-neíghbor fel'

1'1ll1lugnetíc exchange ínteractíons are chosen according to some substitution sequences. 

anel lhe geometric 1111ctuations are gauged by a wandering exponent w assocíated with 

lhe eígenvallles of the substitutíon matrix of the seqllence. According to a heuristic 

critet'Íon proposed by Luck [3]. the criticai behavior remains unchanged (that ís. of 
':} Onsagcr type) for bounded l1uctuations (small values of ({), but large nuctuations 
ji 

"hould illdllce much weaker síngularities. similar to the case of a disordered Ising 

ferromagnet. 

In a very recent publicatíon [6], we took advantage of the simplifications brought 

about by a Mígdal-KadanolT hierarchical (MKH) lattíce [7] to perform some exact 

calculatíons for charactel'izing the crítical behavior of aperíodic ferromagnetic Ising 

• Corresf'onding aUlhor. Td.: +550118186931; fax: +550118134334; e-mai!o ssalinaS@if.usp.br. 

0378-437198'$19,00 COf'yright @ 1998 Elsevier Science B.V. Ali ríghts reserved. 
1'11: S0378-4371(98l00185-X 
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models. The (Iayered) exehange ínteractions between nearest Ilcíghbors \Vere çho~.;:n 

accordíng to a certain class of generalized Fibonacci sequenees [~l, In Ihis papCL \\C 
I ~ •• 

review some of lhes e ealeulations, diseuss the well-known case 01' lhe RlIdin-Shapíro 
sequencc. and present an exact derivation of an analog 01' Luck's crilcrion to ch.:ck 
whether lhe geometrie fluetuatíons are strong enough to ehange lhe criticai beh,l\'ior of 
the uniform system. 

Consider a particular two-Ielter generalized Fíbonacei sequenee gi"cll by the slIbstí
tutions 

rI-rlB. B -> rIrI , (I) 

If we start with letter A, the suecessive applíeation 01' this inllation ruI.: protlllccs th.: 
sequences 

ri -> AB -> rlBrlA -> ABArlrlBrlB -> .. , I::) 

At each stage of this construction. the numbers N.~ and Ny , 01' lelters ,~ anti B, can b.: 
obtaíned from the recursion relations 

N~ ) M (N.l ) . í ~)( !,.'Na No 

with the substitution matrix 

M= ([ 2) (4 )I O ' 

The eigenvalues of this matrix, i. 1 = 2 and }'2 = -I, govern 1110st of the geol1letrical 
properties, For any sequence. the total number of letters. ai a 
construclion. depends asymplolically on i,l!, The fluctuations me 

is inleresling to define lhe wandering exponent [3] .. 

In I/.~ I 
(1)= --,-. 

In 1.1 

Ihat expresses lhe asymplolie dependence of the fluctuations wilh the IOlal numbe!' o" 
lelters, iJN(II) ~ NI<>, 

The nearest-neighbor lsing mode! is gíven by the Hamíltonian 

.fi = - L Jí.jfJ i l1j , (6) : ·1 
I(i,)) 

wirh the spin variables 11{ = ± I on lhe sites of a hierarchical dimnond strllcture. In 
Fig, 1 , which is suitable for the períod-doubling Fibonacci rule of El]. (I ). wc dra\\' 
the first stages of the eonstruction of a diamond lattice with a basic polygon of rour 

bonds (that is, of a MKH lattice with ceU !ength b 2, and number of bmnchcs q = 1, 
which amounts to 4 bonds in the diamond unit celf). As indicated in this Ilgllre. \\'e 

simulate a layered system by the inlroduction of the interactions 1.1 > () anti ,lI! > O a long 

large ordcr 11 01' lhe 
of tlíe ordcr li" I". 11 

(:' ) 
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>-

Fig, I, Some slages of lhe construction of a Migdal-Kadanoff hierarchical lattice with bond length b = 2 and 
<f ~ ~ hranches (which is oalled a diamond lattice) for the period-doubling sequence A -+ A8 alÍd B -+ AA 
(Iellcrs ,j anel lJ indicale lhe e"chan!!e inleractions. /, and J1I1_ 

lhe branches 01' lhe structure. lf we keep in mind the rules 01' Eq. (I). and decimate 
lhe intermediate spins. il is straightforward [6] lo estnblish lhe recursion relations 

(7) 

and 

I 2\",
-"8=--'-.. (8)

I + \,~ 

where x" = tanh K,4. XB lanh K8, KA = fiJA • KB = fiJ8. and ri is the inverse of the 
tempernlUre. 

11 ShOllld be remarked that a similar procedure can be llsed to consider much more 

general slIbstitlltional sequences. However, to avoid any changes in the topology of the 
hiernrchical lattice. IVe restricI the analysis lO period-multíplying subSlitutiolls. In these 

cases. lhe lurgest eigenvalue of lhe inflatíon l11alrix, 1.1, gives the multíplication faclor 
01' lhc período Therefore. li = I_I for ali casçs under consideralion (and. in particular. 
h = i_I = 2. for the diamond lattice 01' lhe figure)_ 

111 !h~ lInitbrl11 case . .1.4 =JB =J, Eqs. (7) and (8) reduce lo the simple recursion 

rdalion 

2x" 
.rl 

= (9)
1+ 

\Vith IIVO trivial and slable fixed points. x' Oand x' I. and a nan-trivial and unstable 
lixed poinl. x' = 0.543689. __ . which come fTOm the polynomial equation 

c;'" 
y~ - 2,\" +.\" = x(x· - 2x + I) = O . ( 10) 

In lhe aperíodic case (.1., i'JB ) under consideration, lhe A components of lhe coor

dinales of lhe fixed poínls in lhe physical sectors of lhe XA-XB space (O "XA,XB" I) 
come from lhe solutions of lhe equation 

Y~ + 2r~ 4x.~ + XA XA~~~ - 2~., + lJ[x~ + 2~A + I) O. (\ I) 
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Theretbre. a comparíson with Eq. (10) shows Ihat the only tixctl poiflts are located 
along lhe x.~ =XB direction, and given by the same values as in lhe uniform <':lIse. 
x.~ = O, .r~ = I. and x~ =.\0 =0.543689 .... The linearizatioll abollt lhe non
trivial unifonn fixed point yields lhe asymplotic equations 

( 
JX~4 ) = CM T (JX.~ ) . ( 1:2) 
JXB LlXB 

where M T 1s the transpose of the substitution matríx. anti the strllcture làctor (' is 
given by 

I x.~ _ 2C -- -0.839 86 .... ( 13 ) 
x1 

The diagonalization 01' this linear tbrm gíves the eigenvalllcs 

11 1 =Ci. I =2C 1.678573 ... (I-n 

and 

;12 = Ci.} = -C = -0.839286 ..... (I5 ) 

where i. 1 = 2 and i.1 = I are lhe eígenvalues 01' the substitlllíOI1 matrix. A,; .1 1 > 1 
and IA2 1 < I, lhe fixed point i5 a saddle node with a ftipping approximation. Thcrctore. 
given the ratio 1'= JBíJ.4 between the exehange interactions. the criticai tempcralllre is 
defined by the flow into this uniform fixed point. From Eqs. (9) anti ( 10), \Ve see thal 
the same eigenvalue AI characterizes the (unstable) fixed poinl of lhe uniform modcl. 
Thus, in this particular example, with lhe wandering exponent (I) O, the geometri<.: 
fluctuations are unable to change the criticai behavior \Vith respect to the unilonn 
system. We can draw a phase diagram, in terms of the ratio r and the temperatlll'e T. 
where the criticai line displays lhe same (universal) exponents 01' lhe unitbrm çase. 
Also, it às not difficult to check that the same sort {lI' behavior (satldlc point: largcst 
eigenvalue associated \Vith the uniform system) still holds for ali tinite value!> 01' lhe 
branching number q 01' lhe diamond (b =2) structllre. 

To give an example \Vith another value of the wandering cxponenl (lJ. where lhe gco
metric t1uctualions become rele\'an!. eonsider the (four-Ietter) Rudin-Shapiro scquem:c 
[8], A -+AC. B -+ DC, C -+AB, and D -+ DB. The subslitlllion mau'ix is given by 

' O OO I10)I 
(16 )MRS= 1 100 ' 

( 
O I O I 

with eigenvalues ;.! = 2, J'2 = -i.3 = yI2, and i.4 O, and the wandering exponent ('J 

= 1/2. For the lsing model on the diamond hierarchical lattice 01' the figure, il is easy 
to write the set of recursion relations 

2'r.4XC 2'DXC 
I - 2 ., ~ ( (7) 

X,4 - I +X.
4
.'(1:: x~ = I +x1.\~ 
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x~, = -.... -·u 
,

xD 
2XOXB 

I +.íbX~ 
(18 ) 

-!'''\ 

). 

.~gaill. there are two trivial fixed points . .Y~.rã = Xo=O and I. and the non

trí\'ial ullitbrm tixed point. x~ xê = x'D = 0.543689 .... as in the uniform case. 

Thc linearization about this unitbrm fixed point gives a matríx relation of the same 

1'0rl11 as Eq. (12 l. 

(Llx') = CIVl~s(Llx) . ( 19) 

with the sume structure factor C, given by Eq. (13), und the eigenvalues 

/1 1 = Ci.! = 2C = 1.678573 .... (20) 

12. 3 = CI.:'.3 ±CV2 = ±1.186930 ... (21 ) 

anti 

.1 4 = Cí. O. (22) 

<' , 

y 

Thcrelbre. bcsides being unstable along lhe diagonal directíon (XA =XB Xc Xo l. 
thi, Ulliform líxed point i8 a180 un8table along two additional directions in the four

. dimensional X4-X8-XC-XD parameter space. Given the ratios between the exchange 

interactions. there is no temperature assocíated with any physical initial conditions in 

this parameter space 50 that we can reach the uniform fixed point. The criticai behavior 

is of a much more subtle character as compared with the uniform case. 

Now it is interesting to devise an analog of Luck's criterion to gauge the infiuence 

of lhe geometric fluctuations. As we have seen in the previous examples. the largest 

cigem'allle in the neighborhood of the lIniform fixed point is given by 

.1 1 i.IC = hC. (23) 

\\'hcrc it i8 important to remark Ihat the calculations are always pertbrmed for subsli

llllional sequenccs and MKH lattices such thal i.1 =b. The second largest eigenvalue 
i, gilen by 

11 2 i,zC 
h 
-=:';11 . 
b 

(24) 

Therefore. lhe fluctuations are relevant ir 

1/1:,1 li., I 
-tAI>I. (25) 

From the exact recursion relations between the free energies associated with successive 

generations 01' a uniform rerromagnetic lsing model on a MKH lattice [7], we can 

write 

11 1 = b)" = (26) 
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where 'l. is the criticai exponent of the specitic heat 01' lhe uniforl11 modcl llnd /) is lhe 

fractal dimension 01' the lattíce. From lhe detinilíon 01' lhe wandering exponent. gi\cn 

by Eq. (5 " we can also wríte 

hl=b"'. (27) 

lnserting these expressions into inequalíty (25 l. we show that lhe geomelríc llucluations 
are relevant for 

(f) > (.)" 
D 

2-Cl 
(211) 

In the particular case of lhe diamond hierarchical laltíce (b 2 und q = 2) lhe Ihlclal 
dimensíon is gíven by 

D= In(qb) 
In b 

2. (29) 

so the criterion is reduced to the inequality 

(I) > (1),. = :I. 
(:lO) 

As 11 1 2C = 1.678573 ... , we have :t. = -0.676533 .... and (I) > 0.252764 .... \\'hidl 

explaíns the universal behavior of lhe first example «(t) O) and the relevunce 01' lhe 
fluctuations in the case of lhe Rudin-Shapiro sequence «(t) = 1/2 ,. This sume critcrion 

explains lhe change in the criticaI behavior 01' an aperiodic Potts model on lhe díulllond 

hierarchical lattice above 4 + 2 v'2 states, as recently shown by Magalhães. el aI. [9]. 

We thank discussions with R.F.S. Andrade and E.M.F. Curado. STRP ís on Ica\c 
from Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia. and thanks a fellowship rroll1 

lhe program CAPES/PICO. This work has been supported by granls fro111 lhe I3rnzilian 
organizations Fapesp and CNPq. 
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(Received 30 June 1999: revise<! manuscript received 22 September 1999) 

WI! investigate the effects of geometric tluctuations. assocíated with aperiodic exchange interacrions. on lhe 
criticai behavior of ,,-state ferromagnetic POIIS models on generalizcd diamond hierarchical lattices. For lay
cred exchange interactíons according to some two-Ietter substitutional sequences. and irrelevant geometric 
I1l1ctuations. lhe exacl recursion relations in parameter space display a nomrivial diagonal fixed poim that 
guvems the universal criticai behavior. For relevam fluctuations. Ihis fixed point becomes fully unstable. and 
WI! show lhe apperance of a two-cycle. which is associated with a novel criticai behavior. We use sealing 
..rguments to calculate lhe criticai exponent a of lhe speclfic heat. which tums out to be differem from the 
value for lhe uniform case. We check lhe scaling prediclions by a direct numerical .nalysis of lhe singularilY 
of lhe thermodynamic free energy. The agreement between scaling and direct calculations is excellent for 
stronger singul.rities (largc values of li). Thc criticai exponents do not depend on the strengths of the exchange 
interactions. 

PACS fillmberls): 05.50,+q. 05,IO,Cc, 05.70.Fh. 64,60,Ak 

Quenched disnrder may changc the criticai behavior of 
f"cITomagllctíc spín systems rI]. Although disordcr provides 
lhe more usual cxamples. t!lere are altemative ways to break 
Iranslational invariancc. For instance. the imerest in the 
sludy 01' quasicrystals 12] inspired a number of proposals of 
dClerministic schemes 10 build spalially aperiodic struclures, 
In analogy Wilh lhe HalTis criterion to accoum for lhe effects 
ui' quellchcd disorder. Luck [31 developed a heuristic rcason
illg to gaugc lhe relevancc of gcometric t1uctuations (assoei:<h 

:;; ated witlf" aperiodic intcractions) on lhe clitical behavior of 
felTOmagnctic modcls on Bravais lattices. In a recent publi
carion (4]. Luck's críterion has been exactly derived for a 
q-state ferromagnetic Potts model on a diamond-type hierar
chical lattice. Now. we revisit this problem 10 show the ex
istence 01' an anraClOr Ihat gives rise 10 a novel class of 
criticai bclmvior. 

Many invcsligations 01' aperiodic classical [5] and quan
ltIm [61lsing chains. and two-dimclIsional Ising models with 
aperiodic laycrcd íllleractions [7 J. use lhe formalism of subo. 
stitution rules 011 alphabels for lhe construction of ínfinite 
apcríodic scqucnces 01' elements. which are Ihen associated 
\Vilh coupling C0l1S1amS along a directíon 01' the lattice. We 
havc lakcll adVlllllaec of the SlruClure of híerarchicallanices 
IX] lO build luycred apcl'iodic models (9). which are Ihen 
,ullenablc to simplc (and exact'l renonnalízalioll-group calcu
lations. 111 I)arameler space. Ihere is always a "diagonal." 
nOllll'ÍviaL tixed poilll of lhe renonnalizatíon-group recursion 
rclnlÍons. For relevam geometric flucluatíons, this diagonal 
fíxed poim. associated wirh the criticai behavior of lhe uni
fonn (cqual couplillgsl modeL becomes fully unslable, and 
Iherdore. canllol bc rcached from any nonuniform inilial 

tI cl1ndilions in p,lrameter spuce [4]. The criticai behavior of 
lhe aperiodicully pcrturbed system. in case of a phase Iransi
liOl1. should the!! bc goverucd by anolher amaclor in paramo. 
eter spacc. 

*EleClromc address: lhaddad@if.usp.br 
'Permanent address: Instituto de Física., Universidnde Federal da 

Bahia. 40210·340. Salvador. BA. Brazi!. 
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Relevam aperiodicíty is believed to drastically weaken. or 
eventually suppress. the criticai singularitíes (6]. Recently. 
convincing Mome Carlo evidence [10] has been presented to 
indicate Ihal relevant layered aperíodicíty in lhe g-state Pous 
model on the square lattíce drives lhe phase Iransitíon from 
first to second order (wilh criticaI exponems independem of 
lhe strength of the couplings). In lhe presenl papel'. we also 
detect a weakening of lhe criticai singularities for relevant 
geometric fluctuatíons. Besides being numerically exact. our 
results can be regarded as equivalent 10 a Migdal-Kadanoff 
approximation for lhe analogous problems on Bravais lat
tices, and may thus be put in perspectíve wilh lhe Monte 
Carlo findings [lO]. 

The q-state Potts ferromagnet is defined by lhe Hamil
tonian 

11.= -qL J;./5" .. "., (I) 
U,}) t } 

where (Ti = 1.2.... ,q for al1 sites of a lauice.l;.j>O. and the 
sum over (i.j) refers 10 nearesl-neighbor pairs of siles. We 
assume thal the couplíngs can lake only two values. JA and 
Jn. associated with the sequence of leners A and B of an 
aperíodic substitutional word. To generate this sequence. we 
can use. for example. the successive iterations of a period
doubling rule. given by (A.B)-(AB.AA). In Fig. I, we 
show a simple diamond hierarchical lattice with aperiodic 
inleraclions accordíng 10 lhis sequence (lhe letters. and the 
corresponding couplíng constanls. are chosen 10 mimic a lay· ·
À J ______ --fioO 

FIO. I. Three suecessive generations of lhe simple diamond 
lattice (b=m=2), 
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ered structure). In general. we ma)! consider basic "dia
monds" wilh m branches and h bonds along each branch, 
and generate hierarchical lattices wilh intrinsic, or fractal. 
dimension, D=ln(mh)/ln(h). In each one of Ihese slruclUres. 
aperiodicily mal' be im~lememed b)! a substitution rule of 
lhe form (A,8)--(A n'8 '-n, ,An'81,-n,), with 0";;111 ,1l2<h. 
These sequences are characlerized b)! a subslÍlutían matrix 
with eigenvalues À, h and À2 =/l1 ~1I2' The asl'mptotic 
form of lhe tluctuations in the number of leuers depends on 
the wandering exponent. 

loglÀ21 
(2)w= log ÀI . 

Now, we decimate the internai degrees of freedom of the 
diamonds to write exact recursion relations for lhe reduced 
couplings. There is always a nontrivial fixed poim on lhe 
diagonal of parameler space. which is associated Wilh the 
criticaI behavior of the uniform model. This fixed point be
comes fully unslable for [4.9] 

D 
w>1 (3)

2-au 

where the criticai exponent IX", associated wíth lhe specific 
heat 01' lhe underlying uniform model, depends on q, 11/, and 
h (note thal the lransition is always cominuous for the ferro
magnetic Pous model on these hierarchical lanices [11 ]). 
Therefore. Eq. (3) is nn (exact) alternative statement of 
Luck' s original heuristic criterion of relevance of lhe geo
metric t1uctuations. Irrelevancy of lhe t1uctualions corre
sponds to accessibility of the nontrivial symmetric fixed 
point. whatever the initíal conditions. In the irrelevant cases. 
the criticai behavior of the aperiodic systems remains un
changed wilh respect to the corresponding uniform models. 

TIle problem now consisls in lhe characterization of the 
new criticai behavior under relevant geometrical tluctuations. 
Andrade [12] has recentll' used a mapping for the succession 
of parlition functions of aperiodic Ising models (q = 2) on 
hierarchical lanices 10 investigate this questiono For irrel
evant geometric tluctuations. the crilical behavior seems to 
remain unchanged with respect to the uniform sl'stem. AI
Ihough the results are nOl conclusive. the criticaI behavior 
does seem to change for ao Ising model on a diamond-type 
lattice with In = h = 3, and layered aperiodic exchange inter
actions according to the rule (A.8)--(A88,AAA). To go 
beyond this work, we anall'zed some families of aperiodic 
q-state Potts ferromagnets on diamondlike lanices to show 
that thel' do presenl a novel criticai behavior (differenl from 
the uniform case. bul universal) under relevam geometric 
fluctuations, This novel criticai behavior can be exactll' 
traced to new features in parameler space. exclusivell' relaled 
to lhe relevanl geometric t1uctuations. 

Consider the Potts model on a lattice wilh h = 2 bonds per 
branch, and inleractions according to lhe period-doubling 
rule, From Eq. (3). for m = 2. Ilucluations are relevant if q 
>4 +2,[i (for m=3, the threshold value of q turns OUI 10 be 
somewhat lower, and so on). The recursion relations are 
given by 

m
'_( XAxn+q-1 1

XA~ (4a)
XA+XI/+q-2! • 

and 

..d+q~ I: 
I-Ih)xfi=l 2XA Ttj- 2 1 

where X"'.n=exp(qf3JA.n). with f3= IlknT. Besides lhe uni
form (diagonal) fixed point. we have found a cl'de oI' I,eriml 
IWo in the relevant regime (lhal ís. lhe twn-cycle is presenl 
when the nomrivial diagonal fixed point is fully ullstableJ. '\.; 

Moreovcr. the two-cycle appears elenrll' as a bifurcalioll. ils 
polms running awal' from lhe symmetric rlxcd Jloilll as li 
íncreases. In terms of lhe second itcmtc Df lhe recur,ioll re
lations (of which each poim 01' lhe two-cyde is a lixed 
pointl. il displays a saddle-point character. with 5mblc unu 
unslable mallífolds. Supposing that Ihis lWo-cyclc ís assoei, 
ated with a novel criticai behavior. we USe sIandard scalin1! 
arguments to predicI lhe crilical eXJlonent " 01' the spccitic 
heat. Let us caH .r the single rele"am \'uriuble úcsnibing lhe 
parameter space in the neighborhood of lhe mo cydc. In lhe 
thermodynamic limito wc write lhe reduced free energy per 
bOlld in the scalíng form [13]. 

I 
((x)= ~Ix) + -;-) J'lx"). ()I
• . j,_I' 

where 1(.1') is a regular function rclated lo lhe free cllcrgy 01' 
lhe decimaled spins. x" is li second iterale 01' lhe recursio" 
relations. and " is the linear rescalilH! factor 01' lhe 
renormalization-group Iransformation (whi::h coincide,. for 
díamondlike lattices, with the parameter " of the basic dia
monds [14]). Note the presence of the factor ,,21J. rclated [(1 

the need of Iwo íterations to go back 10 lhe Ilcighborhood of 
the staning poinl in parameter space. Equalion (5) Ims lhe 
asymplotic solulÍon 

f(x)=lx~x.!2-"pllnlx-.r"1 ! (6)
; In A,.;,. I· 

where x*' is one 01' lhe poillls 01' the two-cvdc. :\,., is lhe 
largest eigenvalue 01' lhe linenrizmion 01' lhe sectlntl itcrate 01' 
the recursion relatiaos about any tllle 01' the poims oi' llw 
cycle, PC:) is an arbitrary function 01' period one. anti lhe 
criticaI exponent IX. associaled wilh the specilíe he:u. is givell 
by 

In h lJ [n(III") 

IX=2~2-- 2 ?-- i7) 


In Aôc 
 - In AI"i( . 

The values of IX predicted by Eq. (7) ure uneqmvoeally 
differenl fram the values IX" for the specilíc heat exponent in 
lhe uniform cases. as can readill' be 'ccn in Tublc l. for the 
simple diamond lauíce. m"'h=2. with laycrcd cxclmnge in
tcractions according to lhe period-doubling scquellcc. As in 
the Monle Carlo sirnulauons for lhe aperiodic H-slale Pous 
model on the square lallice [10]. there is a dcar weakcning. 
of the criticai singularities due 10 lhe geometric t1uctualíolls 
(a fealure also present in disordered syslems). Similar <':011

clusions cao be drawn for b = 2 diamo"d-rype lauiccs will! 
different values 01' III and q, and lhe períod-doublillg substi
tution. 
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TI\13LE I. Rcsul!s for lhe loealion of lhe Iwo-cycle. eigenvalues of lhe second iterale of the recursian relations .boUl the points af the 
l\I'o-cycle :md the specific-heat criticai exponenl. a. as predicted by Eq. (7). for some values of q, in the case of the m=b =2 diamond with 
lhe period-doubling. suhslitution, The value of the exponent in the uniform (lA =J.) case. €lu, is also shown for comparison_ 

Location 01" lhe Iwo-cycle Eigenvalues af 2nd iterate 

'/ (x" .x.l, (x. ,xol, A, A2 a: €lu 

(5,2X5 , , , .7,642, , , 1 (6,697 .. , .4.750", l ),993, 0.985" _ -0.0022, 0.010" . 
25 «(,,942, ".234,34, ,,) (39,023 _" .3.831 ,.,) 4,243, , 0.343 , .. 0,0817 " 0.404,. ' 
100 (IXL71. ..5.721 ... ) (13.753".5151.84." ) 4.975,. ' 0,074, .. 0.2720 .. , 0.648, .. 

We performed the same analysis for the PaUs model on 
Ille ,,= 3 generalized diamond lattíce. Wilh interactions aç

cording to the rule (A.B)-4(ABB.AAA). Now. the recur
sion relations are given by 

• [ .rA.r~+(q- I )x.-\+2{q-1 )xll+q{q-3)+2 ]JII 
"" 11"11+ 2XAX/I+(q- 2 )x" +2(q-2 ),I'8+q(q-3) +3 

(8a) 

and 

" 1';,+3(1/-1 )X,,+q(q-3)+2 
\11- i (8b) 

_ 1 1li! 

3XÃ + 3('1- 2 )x" +'1«/-3) +3,l 

f'"m ali values 01" 1//. lhe condition of relevance. gíven by Eq. 
LI), is satisfied for 1/""2 (indudíng the Ising model, '1=2), 
A~ail\, besides lhe fully unstable fixed point, we have de" 
le~ted lhe preSence of a tlVo-cycle. The same sort of scaling 
analysis Itas been performed. Table 11 gives some results for 
b= 3 and 111 = 2, We see that the weakening of the critical 
sillgularities is agaill indícated by these data, lhe same trend 
being present for m= 3. 

The presence of these two-cycles seems to be associated 
with the alternancc of two energy scales, given by J A and 
.I". The itcratioll of the recursion relations leads to the alter· 
nalive dominance of each one of them (as it can already be 
seen in lhe behavio(" of lhe ftuctuations in the number of 
Iclters A and B along a Subslitution sequenceJ. To check this 
argument. we perfonned some calculalions for the ferromag
Ilctic POtls model 011 a simple diamond latlice. In "" b "" 2. 
\Vilh aperiodic illlcractions aecording to the four-Ietter 
Rudiu-Sltapiro rule. (A.B,C.D)-4(AC,DC.AB.DBl. 
whose (luctuatiolls are known tO be relevant even in lhe Ising 
case [9]. Indeed. We have found a cycle of period four. along 
\Vilh fully unstable Iwo-cycles, in regions of parameter space 
associated \Villl the symmetries of the sequence. 

Til lest the validity of lhe scaling arguments. and of the 
role oI' lhe IWo-cyclc as the responsible for the new criticai 
hehüvior. \vc have pcrfonned a direct numerical analysis of 
the singulnrity of the frce energy. In real-space 

renormalization-group calculations, it is well known that lhe 
(reduced) free energy can be expressed as an infinite series 
[15]. For the Pous model on lhe b =2 diamond-type lattice, 
with the period-doubling rule, ít takes the form 

~ I [I
f(XA ,XB)'= 2.: -- -3ln(x~n)+x~!)+q-2)

"=1l(2m)n. 

+ ~ln(2X~!'+ij-2)]. (9) 

\Vhere x~~h indicale the n-th iterates of lhe recursíon rela
tions. Eq. (4). If we assume uniform convergence. this series 
can be differentiated term by termo nnd then summed in a 
compu ter. to obtain the specific heat per bond. We ais o used 
direcl numerical differentiation as a control of lhís assump
tion of uniform convergence. The criticai temperalure can be 
determined with high precision by making use of lhe exis
lence of lhe trivial paramagnetic fixed point at T=O, corre
spondíng to XA.lt=oo, which causes lhe apparent divergence 
of the series (9) if summed without the use of any regular
ization trick. Fixing the parameters q and m, and also the 
strengths of J A and Jfi, the critical temperature lhus calcu
lated in fact places xA.lt in the attraction basin of the two
cycle. For irrelevant aperiodicity, as well as for the uníform 
modelo Ihis melhod yields a criticai temperature that locates 
the system on the stable manifold of the uniform fixed poinl. 

The singularity in the specific heal can be analyzed by a 
(Mnlinear) fitting of a function to the data over a somewhat 
arbitrary scaling region. For the uniform and irrelevant cases, 
we have always obtained very good fittings. in excellent 
agreernent with lhe values of {l" predicted by the usual scal
ing lheory around lhe uniform fixed point. As it should be 
anticípated. these fined values did not present any detectable 
sensitivíty on the values of JA and J fi. The particular prob
lem of the Ising model (q=2) on lhe simple m=b=2 dia
mond lanice, with exchange interactions according tO a 
period-doubling sequence, had already been studied by An
drade [12]. wilh the same conclusions. In the relevant cases, 
the situation is much subtler, and demands a more refined 

TABLE 11. Snme as Table I, for the lauice with b=3 and m=2. with lhe rule (A.B)~(ABB,AAA). 

Location of the lWo-cycle Eigenvalues of 2nd ilerale 
(XA ,xn), (XA ,x.h A, a u." A2 

2 (6,446 .... 135.10 ... ) (34.794. , ' ,5,224 , .. ) 3,255 ... 0.311 .. , -1.0358 ... -0,902., . 
7 (11.469", .1649,66., ,) (12659., .8525.,.) 4.755 ... 0,075., , -0.2981 ... -0.185 ... 
100 (57.223, ... 1121275.02 ... ) (3272.70 ... ,34.683 ... ) 9.808 ... 0.001 ... 0.4304 ... 0.898 ... 
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analysis. For large values of q, in which cases lhe scaling 
analysis predicts positive values of a (although, of course, 
smaller lhan lhe corresponding values of a,,), lhe fittings 
presented excellent agreement wilh lhe scaling predictions. 
For weaker singularities (mainly a negaúve), lhe titted vai
ues were always somewhat bigger lhan the scaling predic
tions. wilh beuer agreement for increasing values of q. For 
m=h-=2. and lhe period-doubling sequence. leI us give 
some resulls of the fiuings of lhe specific heal dala to a 
function oflhe form A+BltI-", where tis lhe reduced tem
peralure. and lhe paramelers A and B mUSI nOI be universal. 
For q = 7. we obtained a -= - O.OOS( 4}, which should be 
compared with a= -0.0022 .... For q=25, we have a 
=0.08(2). to be compared wilh the scaling value a 
=0.0817 ... For q= 100, we have a-=0.27(l), to be com
pared with a -= 0.2720 .... Even in lhe cases of disagree
ment wilh lhe scaling predictions, the fittíngs indicale no 
sensitivilY on lhe panicular values of JA and J R, and lhus 
characterize the universal nature 01' lhe crítical behavior. For 
weak singuiarities. the discrepancies in the results cannot 
probably be explained in terms 01' lack of numerical preci
sion, although it is in fact difficult to obtain a fully reliable 
fitting in these cases. This behavior can be probably Iraced lO 
corrections to scaling that we are nOl considering in the di
rect application of the scaling idcas to the two-cycles. lt 
should be poinlcd OUI that the free energy takes differem 
values in each poinl oI' the two-cycle, in such a way lhat ir 
may be ilI defined in tenns of just a símple scaling field. 

We have performed the same kind of numerical check for 
a lattice with b=3, and with the aperiodíc rule (A,B) 
->(ABB,AAA), Now, aperiodicity is already relevaot for q 

=2 (ising model), and the lwo-cycle cun be found for q;",2. 

and ali values of m. The sltualion tUI'llS out to be <!xactly lhe 

same as before. The numerícal value 01' lhe criticai tempera

ture indeed locates the systel11 ou lhe atlraclion basin of the 

two-cycle. The agreement belween the numerieal littin!!,; aud 

the scaling predictions for a ill1proves as lhe criticai sillgn

.' 


larity grows slronger. whieh Illlppells wÍlh increasing valucs 

oI' q. In the special case q =1. alld m -= h = J. we and An

drade [121 have calculateJ similar vnlues. ,,= ·-().901 \}). lu 

be. compared with the scaling predielion. IY = - 0.9684 .... 


Froll1 lhe numerieal calculations. wc havc observed au 

oscillatory behavior in the specifíc heal as n fUllctiou oi I~m


perature above Te. The pcriod of thesc oscillations is 

roughly given by Eq. (6). wilh better agreemcut for íllcrcas

ing values of q. These oscillations nave also becu lound by 

Andrade [12], and are well known phenomena relalcu lO lIi

erarchica! structures [16]. 


In conclusion. we have givcn a lllllllber of cxamplcs of 
ferromagnetic Pous modds 011 diamoml-typc hierarchical 
lauices to show Ihat irrelevalll geomelric flnctllmiolls do nol 
change lhe í universal) criticai beltavíor Wilh respccI ttl lhe 
uniform cases. On the other hand. for two-Ieucr substitu
tiona! sequences. relevant geomelric lluctu:uiOlls gil'c rise 10 

a novel universal criticai bchavior asso<:Íaled wilh a 1\\'0

cyclc in parameter spaec. 

We are rhankful for discussions wilh R. F. S. Andrade anti 
very helpful suggestions and comments by A. P. Vieira and 
R, M. Damião. This work has becn supported by llle Brazil
ian agencies FAPESP, CAPES, and CNPq. 
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\V" derive exact renormalizatíon-group recursíon relatíons for an Ising model, in the 
presence of externai fields, with ferromagnetic nearest-neighbor interactions on Migdal
l<adano/f hicrarchícal lattices. We consider layered distributions of aperiodíc exchange 
interactions. according to a c1ass of two-letter substitutional sequences. For irrelevant 
geometríc fluctllatíons. the recursion relations in parameter space display a nontrivial 
ilníform fixcd poínt of hyperbolíc character that governs the universal criticaI behavior. 

.For relevant fluctuations, in agreement with previous work, this fixed point becomes 
fuHy unstable, and there appears a two-cycle attractor associated with a new crítical 
universalíty c1ass. 

PACS Number(s): 05.50, 64.60, 75.10.H 

The discovery of quasicrystals has motivated the investigation of the effects of 
geometric fiuctuations, assocíated wíth aperiodíc interactions, on the criticaI be
lmvior of spin systems. 1 According to tlle heuristic Harrís criterion,2 it is known 
that. flllct.lIations produced by disordered interactions change the criticaI behavior !:: . 

of ferromagnetic systems whose uniform counterparts are characterized by a di
verging specific heat at the transition. Although aperiodic interactions come from 
deterministic rules, and are thus highly correlated, they also introduce extra fiuc
tllations that may lead to drastic changes in the criticaI behavior. As proposed 
by Luck.:l there is indeed a criterion of relevance of the geometric fiuctuations, 

; 	 which has been confirmed by calculations for quantum spin chains with aperiodic 

exchange interactions.4 


Takillg advantage of the structure of the Migdal-Kadanoff hierarchicallattices, 
it is relatively easy to write exact recursion relations to analyze the criticaI be
havior of ferromagnetic Ising and Potts models, in zero freld, with layered aperi
odic exchange interactions that are chosen according to a large class of substitu
tional sequences.5 - 8 There is an exact analog of the Harris-Luck criterÍon to gauge 

"E-mail: angsula@if.usp.br 
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the relevance of the geometric fluctuations in terms of the wanderiug expollent of 
the substitutional sequence, the number of states (of the Potts model). anel SOl11(; 

7structural features of the particular hierarchicallattíce.6. For irrelevant Huctua

tions, the (universal) criticai behavior is governed by a nontrivial uniform fixed 
point in parameter space of the recursion relations. For relevant fluctuatio11S. at 
least in the case of two-Ietter substitutional sequences, this nontrivial uniform fixed 
point becomes fully unstable, and there appears a two-cycle hyperbolie attractor 
that gives rise to a new class of universal criticai behavior.s 

In the present publication, we report an extension of these calculations to <111

alyze the field behavior of an Ising model with layered aperiodic exchange interac
tions on Migdal-Kadanoff hierarchícallattíces. In one dimensioIl, we regain result.s 
of previous work by Achiam, Lubensky and Marsha1l9 for the ferromagnetic Isillg 
chain with aperiodic exchange interactions (according to the stal1dard two-ktt.Pl" 
Fibonacci sequence). In the uniform limit, we recover the results of Bleher awl 
ZalyslO for the field behavior of the Ising modeI on the diamond hierarchical lat
tice. It should be mentioned that spin mo deis with uniform interactions on general 
hierarchicallattíces have been thoroughly investigated in a series of papers by Kallf
mann and GriffithsY 

As in the work of Pinho, Haddad and Salinas,5.6 we initially consider a period
doubling two-Ietter sequence, 

A -+ AB, 	 (1) 

B -+ AA, (2) 

so that the successive application of this inflation rule on letter A produces 
the sequence 

A -+ AB -+ ABAA -+ ABAAABABA -+ .... (3) 

The Hamiltonian of the nearest-neighbor Ising model is written in the fonn 

" ( 1 1 t1{ = 	 ~ Ji,jUiO"j + 2hi,j(Ui + Uj) + 2hí,j(u; Uj)) , (4) 

(i,j) 


where Ui = ± 1 is a spin variable on site i of a hierarchícal diamond structure, {Ji]} 

is a set of exchange interactions, hij and h!j are externai fields associated wifh 
the bonds of the structure, and the sum is over ali pairs (i,j) of nearest-neíghbor 
sites. As in the one-dimensional problem,9 it is essential to take into account tlw 
staggered externai field M in order to avoid any inconsistency in the final recursion 
relations. In Fig. 1, we show three successive stages of the construction of a diamond 
lattice (bond Iength b = 2, and number of branches m = 2) for the period-doubling 
sequence given by Eq. (1). As indícated in the figure, we construct a Iayered distri
bution of both the exchange parameters, JA and JB, and the externaI fields, h;l, 
h~, hB and hk, along the branches of the simple diamond lattice. By deçímat
ing the intermediate spin variables (see Fig. 1), it is straightforward to write the 
recursion relations 
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AI_ 

" J' 

-
Fig. 1. Some generations of the simple diamond hierarchical lattice (b = 2 bonds and m = 2 
branches). Tile layered exchange interactions are chosen according to the period-doubling two
let.ter substitution sequence, A -+ AB, B -+ AA. 

"I _ 

·1-.'1 

.' _ 
:t B 

, 
YA 

I 

11B = 

-' "'A 

anel 

:1:A:t:B(l + y~Y1z~z1) + 11A.YBZAZB(x1 + x~) 
.7:AXB(l + Y~Y1z~z1) + iJAYBZAZB(I + x~X~) , 

2( 44) 222x A 1 + YAzA + 2xAYAzA 
:1.;2 (1 + 1/ Z4 ) + y2 z2 (1 + X4 ) , A .AA AA ,4, 

YAYB(:l;.4. XB + YAYBZAZB) 

ZAZB(I + XAXBYAYBZAZB) , 

2( 2 + 2 2) YA XA 1JA ZA 
z2 (1 + x2 y2 z2) ,A . A A A 

YAZB(:l:B + XAY.4.YBZAZB) 

lIBZA(XA + XBYAYB,ZAZB) , 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

zÉ = 1, (10) 

where :I:A.8 = exp( -2{3JA,B), YA,B = exp( -(3hA,B), ZA,B = exp( -(3h~,B) and (3 is 
the inverse of the temperature. . In the uniform case, J A JB J, h A hB = h, and h~ hk = h t , Eqs. (5)
(10) reduce t.o the recursion relations 

x2(1 + y4z4) + 2x2y2z2
x' (11)

x2(I + y4z4) + y2z2(I + X4) , 

y2 X2 + y2z2
y' (12)

z2 1 + x2y2z2 ' 

and 

Z' = 1, (13) 
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which can be compared with the expressions obtained by Bleher and Zal.vslO for 
the simple Ising model in a (uniform) field. For the aperíodic modeL but Íll til(' 
absence of the externaI fields, we recover the equations obtained by Pinho et (LCi .li 

Due to the presence of a staggered field, it is important to see tllat the form of the 
recursion relations depends on the way we label the bonds on the diamollcl latticp. 
To be consistent with the calculations of Bleher and Zalys, we assume a positive 

\ 

staggered field at the intermediate spins (ai) of the polygon, anel au opposite ficld 
at the nodes (aj). With a change of order, there is no automatic cancellation of tlw 
staggered field associated with the B bonds. 

The nontrivial uniform fixed point of the recursion relatiolls (5)~(10) b givcn 
by YA = YB = ZA = ZB = 1, corresponding to an Ising model in zero field (h:1 

hB = h~1 = hb = O), and 

xÀ = xÊ = x 0.295598 ... , (lt! ) 

which comes from the cubic equation x 3 +a;2 +3x -1 = O, and is the usual rcslllt for 
the uniform model. The trivial fixed points are locatecl at lIA ]J/j Z .. \ ZH = L 
with xÁ 1:à = O or 1. The linearization of the recursioIl relatious abollt til(' 
nontrivial uniform fixed point, yields the block-diagonal form 

.Q.1:,4O O O O O O.Q.xÁ 

20 O O O O O .Q.;Z:B.Q.xÊ 

O O 1+0 1+0 -1+0 -1+0 .Q.YALlYÁ 
I , (15) 

O O 2+20 O -2+20 O .Q.YB.Q.YÊ 

O O 1 -1 1 1.Q.zÁ. .Q.z.'\ 

O O O O O O .Q.z Fi.Q.zB 

2where O = (1 - x 2 )f(1 + x ) = 0.839286 .... The thermal eigenvalues, givclI hy 

Ai = 20 = 1.67857 ... , and A2 = -O = -0.839286 ... , (16) 

are identical to the findings of Pinho, Haddad anel Salinas,5 in zero externai field. 
The magnetic eigenvalues are given by 

A3 = 2(1 + O) 3.678572 ... , A4 = -2, (17) 

As = -O = -0.839286 ... , anel AG =0. (18) 

For the Ising model on the diamond lattice with a uniform distribution of exchangp 
interactions (as in the work of Bleher and Zalys), the linearization about the non
trivial fixed point of Eqs. (11) and (12) leads to the set of three uniform eigenvalues, 
AI 20 1.67857 ... , A3 2(1 + O) = 3.678572 ... , and AG O. Therefore. as in 
the work of Pinho, Haddad and Salinas, and in agreement with the analog of the 
Harris-Luck criterion, we see that the geometric fluctuations associated with the 
period-doubling sequence are unable to change the ferromagnetic criticaI behavior 
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oI' tJW Isin~ moelel on the diamond lattice. The absolute value of the smaller thermal 
('igenvalue is lcss than L The absolute values of the eigenvalues associated with the 
nniform field are both larger than one. The staggered field is irrelevant as in the 
uniform case. AIso, it should be noted that the same kind of behavior still holds for 
a more general diamond-type lattice, with b = 2 bonds and m > 2 branches. 

y Due to the peculiar structure of the diamond hierarchical lattice, there 1S a 
":. ~ 

chan~e in the magnetic eigenvalues if we make another choice for the sign of the 
staggered Beld. This effect 1S already present in the model with uniformly distributed 
pxchange intoractions. In fact, if we linearize the new recursion relations of the 
nlliform modol, in clirect and staggered applied fields, we obtain the same values 
fór AI and A:3, but A6 = -2, instead of A6 O. For the aperiodic model, we obtain 
thc llPW values A'l = -1.78151. .. , A5 -0.942221. .. , and A6 -2. Hcnce, we 
SPC that wp cannot attribute this change of magnetic eigenvalues to the introductíon 
of ilpe7ú)(lü; exchange interactions. It is evident that aperiodicity is not the cause 
for these ehanges. 

To give an example of relevant geometric fiuctuations, we now consider the 
period-thrce two-Ietter sequence, 

, A -+ ABB, (19) 

B -+ AAA. (20) 

The nearest-neighbor Ising model is defined on a Migdal-Kadanoff lattice with 
li = ;3 llonds and m = 2 branches. Although somewhat tedious, it is straightforward 
to write the recursion rolations 

.,1 FI (XA' XB) 11A, 11B, z.4.: z B)Fz(XA, :I:B, 11A, YB, ZA,ZB) 
.1...1 (21)

F:3(:I:A, :J.:B, YA, 11B, ZA.ZB)F4(XA, XB, YA, 11B, ZA,ZB) , 

"I _ L 1(:CA,:CA,YA,1}A,ZA.ZA)F2 (XA,Xo4,YA,YA,ZA,ZA) (22)
.tB - ) ) 

F3(XA, XA, YA, 1}A, ZA,Zo4)F4 (XA, Xo4, YA, 11A, ZA,ZA 

1 Y..tYBZAF4 (XA, XB, 11A, YB, ZA,ZB) 
(23)" ;liA = zBF3(XA,XB,YA,YB,ZA,ZB) 

1 y~F4(Xo4,XA,YA,YA,ZA,ZA) 
YB = ) , (24)

F3 (XA, XA, Yo4, YA, ZA,ZA 

1 YAZAZBF1(XA, XB, 11A, 11B, ZA,ZB)
ZA = (25) 

YBF2(XA, XB, YA, 11B, ZA,ZB) 

Z~Fl(XA, XA, YA, 11A, ZA,ZA)1 
ZB (26)

F 2(XA, XA, YA, YA, Zo4,ZA) , 
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where 

Fl (XA,Xa, YA, YB, ZA,ZB) = :l:AZAZB + x.4.X~y~zAz13 
:J 2 

+ 	XBY.4.YB + :CBYAYBZa , (27) 

2 çF2 (XA,Xa,YA,YB,ZA,ZB) = XBZAZB + XAXBYAYB 

2:l :1 2 
+ XBYBZAZB + ;CAYA:t}B Z f3 , (28) 

F3 (XA,XB,YA,YB,ZA,ZB) = ZAZB +:CAXBYAYB 

3 2 ?) ., 
+ XAXBYAYBZB + .1:Í3yã ZAZ·ÍJ· (2!J) 

and 
,) :1

FI (XA, Xa, YA, 11B, ZA,ZB) XAXBZAZB + :!:AXBYBz~\;::;ll 
2 :l 2 

+ XBYAYB + YAYBZ/3 ' (30) 

Besides the trivial fixed points, there is a nontrivial (nniform) fixcd poillt. p;i"Cll b\' 
YA = JJB Z,4 = ZB = 1 (zero direct and staggered fields), and i,., 

XÃ = xã = x = 0,119726". , (31 ) 

which comes from the equation 

_(1 + 3x2 )2
x -	 (32)

3+x2' 

and is identical to the fixed point associated with the uniform model. vV(" llOW 
linearize the recursion relations about this nontrivial fixed point. Agaill, w(' hmrp a 

block-diagonal form involving separate thermal and magnetic contribntiolls. 

AXA) (D 2D) (AXA) (33)
( Ax'a = 3D O Ax B ' 

where 

<_ 
2(1 - x2)2 0.618033 ... ,D = (34) 

and 

2(1 + x2)E 	 4E 4x2 E -4x2EAy~ AYA 


Ay'a 
 2(3 + x2)E O O O AYB 
(35) 

4F -4F 2(1 + x 2)F 4x2F AZA 


Az'a 


Az~ 

O O 2(1 + 3x2)F O AZ[5 

where 
1 

(36)andE = 1 + 3X2 
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\Yp tlum Imve t,he t,hermal eigenvalues, 

AI = :)D 1.854101 .... A2 = ~ 2D ~1.236067 ... , (37) 

\\']úch are identical to the findings 01' Pinho, Haddad and Salinas,5 in zero externai 
ficld. anel the magnetic eigellvalues, 

~" - 2E ~ 
" A:\ = F = ;).780107 ... , A4 = -4(E + x2F) = -3.854101 ... , (38) 

2F ,
Ar. = 0, A6 = E = 0.692028 .... (39) 

For thc I::;ing model on the diamond lattice with a uniform distribution of exchange 
int.cractions (as in the work of Bleher and ZaIys), the linearization about the non
trivial !ixed poillt of Eqs. (21)-(26) Iead::; to the set of three uniform eigenvaIues, ;.< . 

. \1 = :1D > I , A3 2E/F> 1 and 0< A6 = 2F/E < 1 (the externaI staggered 
!il'Id is irrdevant), As in the work of Pinho, Haddad and Salinas,5 since Ai > 1 

1\1H1 IA::! > 1. the ullitorm fixed point is unstable along both thermal directions, 
alH] canl1ot. bp reached from physically acceptable initial conditions. This type of 
I)('\mvior. in full agreement with the exact analog of the Harris-Luck criterion, still 
llOlds for more general lattices with b = 3 but m > 2. 

lu the more recent analyzes of Haddad, Pinho and Salinas,8 in addition to 
the (unstable) uniform fixed point, there is a two-cycle attractor that governs the 
criticaI behavior. Recursion relations (21)-(26) are aiso associated with a two-cycle 
nttractor, Iocated at YA YB ZA ZB 1, and 

X~ = 0.155117 ... , XB = 0.00740154 ... , (40) 

alld 

<1 = 0.0287405 ... , :;;B = 0.191409 .... (41) 

Tl1<' lillcarization of the sccond iterates of the recursion reIations about this two
('~·cle nttractor leads to the thermal eigenvalues, 

AI 3.255710 ... , and A2 = 0.311746 ... , (42) 

\\"lwr<~ iA:?1 < 1 in<1icates that the attractor can be reached from physically accept
""., alJle iuitial conclitions, and the magnetic eigenvalues 

A3 = 34.384598 ... , A4 = 15.008653 ... , (43) 

1111<1 

A5 0.267660 ... , and A6 = O, (44) 

which indicates the irrelevance of the applied staggered field. These resuIts are 
consistent with the recent work of Haddad, Pinho and Salinas.8 The nontrivial di
agonal fixed point cannot be reached. In zero field, a new universal critical behavior 
is clmracterized by the eigenvalues about the cycle-two attractor. 
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In conclusion, we have investigated a ferromagnetic Ising mode! with az;e1'i()dú~ 
exchange interactions, in the presence of direct and staggerecl externai fieldti. ou 
a class of Migdal-Kadanoff hierarchical structures. The geometric tluctuations iu
troduced by the aperiodic interactions may change the character of the fixed poillt 
associated with the criticaI behavior. For relevant geometric ftuctuatioIls, the criticai 
behavior belongs to a Ilew universality class associated with a two-cyde attractor. 
The inclusion of a magnetic field does confirm these findings. 
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Tricritical behavior in deterministic aperiodic Ising systems 
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(Receivecl 20 Juoe 20(0) 

We use a mixeú-s!,in modc!. w'th aperiodic ferromagnetic exchange iotemetinns aod crystalline fields, to 
invcsllgate the effee!s 01' úetcrministic geometrie ftuetuatioos 011 first·order transitions and tricritical phcnom· 
C!la. Tllc interactíons and the erystal·field parameters are distributed according to some two-Ieller subst, tution I' 
mies. Froll1 a Mígdal-K"danoIT real-space renormalizatíon-group c.!culation. which rums out to be exaCI 00 a 

suil"ble hierJrchical bu;ee. we show thm tlle effects of aperiodicity are qualitatively similar for uicritical and 
,imple criticai bchavior. In particular. lhe fixed point associated wilh tricrilical behavior becomes fully unstable 
bcyolld a certain threshald dimensian (which dcpends 00 the aperiodicity), and is replaced by a two-cycle Ihat 
contraIs" wcakened and temperature-depressed ([icritical singularity. 

PACS nUlnber(s); 05.50. +q, 05.l0.Cc. 05.70.Fh. 64.60.Ak 

Tltc i ntroducr íon of quenched disorder weakens (and See Fig. L For relevant geomelric tluctuations. there appears 
somctimcs eliminates) !irst·order transitions and tricritica! a two-cycle of the recursion relations in parameter space that 
singularítíes in the phase diagram 01' stmislica! mode!s. In gives rise to a new universality elass of (aperiodk\ critica! 
two dimensions. rigorous argumellls show Ihar any amounl behavior [14 J Along the !ines of these investígations, we 
oI' disordcr completely eliminares fírsl-ordcr transitions in introduce aperiodic ínteraclions in a simple mixed-spin 
!áromagnclÍc model syslcms I Jl In Ihree dimensions. ap model to analyze the effects on tticritical behavior and first
pmximatc rca!-space and pe.turbative renormalization-group order phase boundaries, lt should be mentioned Ihat recent I:. 
analyses i21. as wcll as numerical simu!ations. indicate Ihal a extensive Monte Carlo ca!culations indicate that lhe phase 
linire strcngtll oI' disorder is required to weakcn firSI-order 
lransitions and deprcss lhe tticritical rcmperature. In particu
lar. disordercd \'crsions oI' rhe two-dimensional ferromag
llelic q-state Pot!s mede! [3.4) (for '1>4. on the square lat
tice. lhe uníform model displays a first-order lransition) and 
IIIC Blume-Emery-Griffiths (BEG) model [5-7] (whose uní
form vcrsion displays Iricritical and crítical-end points). 
which have been thoroughly investigated. are well adjusled 
to this sccnado. h remains nnclear the important question of 
what are (if any) the universalíty classes of the disorder
induced continuous transitions in these systems (see. for ex
arnple. a recent review by Cardy [8]). 

[nstead or looking at lhe (presumab!y) more difficult 
problem posed by fluctuutions ussociated with quenched dis· 
nnlcr. in lhe pn:scnt publícation we consider the effcelS on 
lirst-order transilÍons oI" lhe geometric tlucluations intro
dlleed hy dClcnninistic but apcriedically dlslribuled ex
changc IIltCrac!Íolls. for qllcnched disordered ínteractions. 
lhe Harris critcrion 191 indicates a change in the criticai be
havior oI' simp[e fClTomagnets whenever lhe criticai expo
nent lIssociated with the singularity of the specific heat of the 
underlying lInifllnn model is positive. According tO a heuris
lie argumetlt 01' Luck [[O]. which has been checked in a 
lllunber 01' cuses r[11] and referenccs thcrein I. the introduc
lion of aperiodic interactions [cads to an analogous criterion 
"r l'cle\'uncc 01' the gcometric fluctuations on the criticai 
(second-orderl behavior. Some 01' us have recently shown 
that a similar criterion may be exact[y established for ferro
magnetic Pous mode!s on Migdal-Kadanoff hierarchicallal
tices. with a 1ayered distribution of exchange interactions 

transition 01' lhe eight-state square-Iallice Potts mode! is in
dced driven to second order by a [ayered aperiodíc distribu
tion of exchange couplings [15]. 

Besides the better known BEG model. another simp!e 
genera!izalÍon of the Ising mode! disp!aying first-order lran
sitions and tricritica! poinlS is a mixed-spin system, given by 
the Hamiltonian 

'H= - L JiJ(]'iS,+ L D SJ2 , (I) 
li.J) J f J 

where (]'i=:t [. for i be10nging to one sublattice of a bipar
tite lattice. S]=:!: 1 or O. for j belonging to the olher sublat
tice, and the first sum is over nearest-ncighbor sÍles on dif
ferent sublattices. The description of Ihis mixed·spin model 
demands a larger unit cell than the BEG mede! in zero field. 

s 

B to> N 

s 

a G 

according lo a class oI' two-Ietter substitution rules [12,13]. AG. 1. Example of lhe hierarchical cell representing part af the 
Migdal-Kadanoff decimalion scheme. Crasses carrespond to 
spins-l, and dOIS to spins-ll2. By summing aver lhe two inlernal 

*Email adúress:.haddad@jf.usp.br spins of each of the m branches, we obtain K~ ar 4.~ . 
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This extra díffieulty. however. poses no problem to the study 
of the model under a Migdal-Kadanoff real-spaee 
renormalization-group approximatíon. Moreover. we need 
just two scaling fields. ínstead of three as in the BEG modelo 
to deseribe the even space of parameters. We then take ad
vantage of this model. and of the simplicity of the Migdal
Kadanoff approximation (which turns out to be exact on a 
suilable hierarchieal latüce). to íntroduce aperíodic inlerac
tíons for analyzing the effects of geometric fluctuations on 
the main features of the phase diagramo 

To obtain the Migdal-Kadanoff reeursíon relatíons. it í5 
convenient to rewrite the Hamiltonian (I) in the equivalent 
form 

'Ç" I 'Ç" , 2 
1í= - ~ Jijl:J"iSj+ -2 ~ Di/a/Sj' (2)

I •.}) (1.1) 

Many (maínly approximate) results are known for the uni
form (Jil=J. Di/=D) versíon of trus mode!. On a honey
eomb lattíce. a star-triangle transformalÍon (summing over 
SI) ean be used to reduce the problem to an exactly soluble 
spin-1I2 lsing model on a simple triangular lattiee. in which 
case. however. the temperature (knT) versus "anisotropy" 
(DIJ) phase diagram presenls only a line of conlinuous tran
sílions [16]. For the so-called union jack lattíce. an exacl 
solution ean also be found for a restricted range of param
eters. by mapping lhe model onto an eight-venex problem 
[17). On a lattiee of suffieiently high coordination. some 
effective-field [18J and sei f-consistem (l9J approximalions. 
as well as a Bethe laltice caleulatíon [20J, suggesl the 
existence of a firsl-order boundary that becomes a À line 
beyond a tricritical poim. A delai!ed Migdal-Kadanoff 
renormalízation-group calculation [21 J predicts lhe existence 
of a tricritical point on hypercubic lattices of dimension d 
;;: 2.1. whích precludes the case of planar lattiees. This ís ais o 
conlinned by renormalization-group calculalions in momen
!Um space [21 J. at the one-Ioop approximation. thal do sup
pon the existenee of the tricritical poim predicted by the 
Curie-Weiss version of the model. Monte Carlo [22] and 
numerical transfer matrix calculations [23J poim OUI in lhis 
direetion as well. wilh no indication of lricritical phenomena 
in this mixed-spín model on a square lattice_ 

We now eonsider Hamiltonian (2) and suppose thal J ij 
(and D i /) may assume one OUI of Iwo values. JA or Jn (DA 
or DB). according 10 the sequence of letters generated by the 
iteration of a subslilulÍon rule. In this paper. we work with 
two distinct bínary rules. 

(i) A-ABB, B-AAA (3) 

and 

(ji) A-AAB. B-AAA. (4) 

For example. the iteration of the lim rule leads lO lhe foi
lowing stages: 

A-ABB-ABBAAAAAA-···. (5) 

Each rule às characlerized by a substilution matrix. which 
relates lhe number of lelters A and B in one stage of lhe 

iteration wílh lhe corresponding Ilumbers in lhe p"cviolls 
slage. For lhe nrsl rule, the subslitulÍon mall'ix ís gi ven by 

i I ~\ 

M=\2 OI 

with eigenvalues ÀI 3 ano À,= -2. For lhe sccond I'llk. 
we have 

I? " 

M=( ~ ~). 

with eigenvalues À I = 3 and À, = I. In a given ,lage 01" lhe 
iteration, lhe Iluetuation in lhe number of leller, 1\ OI' B I'eb
tive to lhe mean number behaves asymplolically as N"'. 
where N is the lotai number of le!lers in lhe scqllencc. anil 
w=lnlÀlllhlÀI is a wandering exponent. Wc thu:< see lha! lhe 
first rule. with a wandering exponenl w= In11In}. givcs risc 
to stronger geometric fluctuations than the second (lHe. wilh 
w=O. and should be more effeetive in penurbing the clilicnl 
behavior. 

The Migdal-Kadanoff (MK) alJproximaüol! Oll il 

d-dímensional hypercubic lalticc [ums ou! lo be cxael on lhe 
hierarchieal cell shown in Píg. I. For lhis Iy!,c 01" "dI. lhe 
MK scheme eorresponds to a decimlltioll oI' lhe t\Vo spins 
loeated along eaeh bond. a spin-1I2 illld li srin-I, followed 
by the moving and collapsing 01' 111 sue h bonds. Tllere is also 
a relationship. d = I + In mlln 3. between the number (lI' 
branehes In and the Euclidean dimension d. Note that lhe 
renormalization procedure amounls to a reverse application 
of the substitution rule generated by lhe aperiodic sequcllcc. 
Also. note thal we can as well perform lhe more usual trick 
of bond-moving before decímation (which is also exact OH a 
suilable hierarchical lalliee). bUI lhe qualitalive rcsults 
should nO! depend on lhis choice. 

For lhe firsl aperiodie rule. A-ABR. R~AAA. lhe MK 
procedure yields lhe recursion relalÍons 

111 {K~= Tln exp(K,[)+exp( -K"lcosht2K,,1 

, D.A D.u 'I)
+cosh(Kn)exp 2+21

\ 

111 exp(KA)cosh(2K,,)+cxp( -K.t )+Tln{ 

·D.A D." \ I (6)+eosh(Kn)expr, 2 +2; . 

In 
K~= T1n{exp(KA) +exp( - KA)cosh(2K, 1 

1/1 
+ cosh(KA)cxP(D.A)} + Tln{exp( K.tlcoslH 2Kt) 

+exp( - KA ) +cosh(KA)exp(D.,d I. (7) 
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"" 

''t ' 

.1;, = -1/1 lU! eX[l1 - Anl[ exp( K,t) +exp( - KA)cosh(2K" 

I~,\ 
+coshl K n)CXP, 2 + lleXP(KA )COShI2Kn) 

An') 1+cxp(-K.\l+cosh(K")cXPII +T 

IA j-2}x [2 cosh(K~)cosh(Kn)+cxP\ 2 
A 

+ ,(8) 

-/1/ lu{exp( - AA )[exp(KA)+ exp( - KA)cosh(2KA ) 

+ cosh( Kc\)cxp( AA)][ exp(KA )cosh(2K,\} 


+expl K,,)+cosh(KA)exp(llA)] 


x [2 cosh'( K,\ I +exp( /lA)] -l}. (9) 


where K.\.II = f3J,1.I1 and .:1.>\.11= f3D ..\.n, wÍlh f3= I/knT, For 
ali vulues 01' 111 "'" I . Ihese rccursiou relalious have a set of 
Irivial tixed poims, givclI by 

1', K! X!; ,.1X ,4.;:) =(0.0,-0::, -x). (10) 

whích is u sinK of high-dclIsily paramaguetic phase (where 
lhe dcnsíty is rclated to lhe mean valuc (S(), so Ihat low 
JCllsity meu!!s lhe predomiuance of spiu O). 

I' =(KÁ ,K~ ,A1 ,A~)=(O,O,x,'-"), (11) 

which is a sil1k of low-density paramaguetic phase, 

O""(K1 ,K~ ,A1.A~)=(0.o.o.O), (12) 

correspoudíng to lhe high-Iemperature boundary belween lhe 
paramagnetic phases, 

F + =(KÃ ,Kt .:lÃ ,At) =( 0::,'-", -:x:, -00). (13) 

associaled will! a zcro-temperature hígh-density ferromag
Ilclic plwsc. and 

F =1 Ki .Xii ..:lX .A;:) (x."'."'."'). (14) 

\Vilh ~t/llK.'(n=2. which correspollds lO a l.ero-temperature 
low-dcnsílY fcrromagnetic phase. 

For /1/ > I (whích corresponds to d> I), there is a non
trivial i1xed point at u~ = a: - "", for K1 = K~ finÍle. This 
lixed point. which we shail calll, is associated wíth lhe criti
cai behaviOl' oI' the simple spin-1I2 Ising model, since fixíng 
the crystal field (biquadralic exchange) at -00 completely 
prevents lhe S spins to assume O values. In lhis spin-1/2 
space. il should be pointed out that the recursion relations 
also present a lH'o-cycle (lhat is. a set of two fixed points of 
lhe second iterate). As discussed in a recent publication [14], 
Ihis lwo-cyde ís associaled with the new universality elass of 
lhe aperiodíc fcrromagnetic Ising model. Indeed. the criticai 
behavior 01' the Ising model on lhe hierarchical laltice under
Iying lhe MK approximalion. and with aperiodic interactions 
according to lhe rule A-ABB. B-AAA, is controlled by 
this IWo-cyclc. lhe singularity being weaker as compared 
wíth the unifonn (periodic) model. 

t'. 

P+ 

F. 

P. 

o 

FlG. 2. Schematic view of lhe renormalízation-group flows in 
parameter space, for lhe uniform versíon of lhe mixed-spín lsing 
model, wíth K in lhe vertical axis. and .:l. in lhe horizontal. T is lhe 
tricritical fixed poim, and D is lhe díscontínuily ooe. 

For m;;::; 3.33 (numerical evidence points in facI to 10/3). 
corresponding to d;;::;2.1 (01' In lO/In 3=2.0959 .... as sug
gested by lhe numerical calculations). Ihere appear IWO novel 
1I0ntrivial fixed poinlS. In the uniform case tlA = J n, DA 
=Dn), Quadros and Salinas [21] have shown Ihal one of 
them is a díscontínuity fixed point. associated with a first
order phase transition (according to an applicatíon of lhe 
Nienhuís aud Nauenberg crileríon for lhe idenlífication of 
discontínuity fixed poinlS). On the basís of a detuíled analy
sis of the connectivíly of the flow !ines in param~ler space, 
the other fixed point ofthe uniform model was sn·.'wn [21] to 
be associated with lhe tricrilical behavíor. In cle uniform 
case, the discontinuity fixed point dísplays a saddle eharac
ler, with an altractíve manifold emerging from the zero
temperalUre high-density ferromagnelic trivial fixed point, 
and from lhe tricritical fixed point (see Fig. 2, where a sche
matic view of the tlows is presented). The repulsíve direc
tions tlow towards the sink of the Iow-densíty paramagnetíc 
phase, and towards lhe zero-temperature low-densily ferro
magnelic trivial fixed poínl. The slable manifold is thus as
sociatcd with a first-order line. The fully unstable tricritícal 
fixed point is connected wilh lhe Ising, D = - "'. fixed point, 
gi ving rise to a second-order boundary. 

In lhe present aperiodic case. for m;;::; 3.33, lhese two fixed 
points still appear in the KA=Kn. /lA=/ln, subspace, bUI 
since the parameler space is four dimensional we have to be 
carefulto generalize the overall picture of rhe last paragraph. 
In fact, we should pay attention to lhe fact lhat now lhere are 
four scaling fields: lhe reduced lemperature. MO crystal 
fields (instead of only one. as in lhe uníform case), and lhe 
strellgth of lhe aperiodiciry, as measured, for example, by the 
ratio r = J A IJn. This lasl scaling field, which is of a com
pletely different nature, is lhe determinant factor for the 
analysis of stability of lhe fixed points againsl aperiodicity. If 
it tums out to be relevant around a certain fixed point. ir 
means that Ihis fixed point cannot be reached unless r as
sumes a well-defined vaIue, usually unity, so that any 
amount of aperiodicÍlY changes the criticai behavior con
trolled by lhís particular fixed poinl. On lhe other hand, ir
relevancy of this scaling field suggests lhal. whatever the 
strength of lhe geometric tluctuations, lhís fixed point con
tinues to conlrol the criticai behavior. 

Consider now m=3.4 (dimension d=2.1). The fixed 
points are at Kt =K; = 1.5248 .... ilt =A; =2.2118 ... 
(discontinuily fixed point in lhe uniforrn model), and Kt 
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=K~=1.I447 ... , ;lt=A~ l.3953 ... (uicriticaJ fixed 
point of lhe uniform case). The Iinearization of lhe recursion 
relations (6l-(9). in lhe neighborhood of this fixed point lead 
lO lhe eigenvalues 

A1=4.3687 .... 1\2=0.7705 ... , 

A~=-3.8520 .... 1\4=-0.5825 ... 

The first lwo eigenvalues are the same as in lhe uniform case. 
The modulus of lhe lasl IWO eigenvalues indicates lhe pres
ervation of the saddle characler of Ihis fixed poim. The lin
earization about the second fixed poim yields lhe eigenvalues 

A1=4.1671 ... , 1\2=1.2360 ... , 

A)= -3.7346.... A.= -0.9194 ... 

Agaín, i\ 1 and 1\1 assume the same values of lhe uniform 
case. The modulus of lhe third eigenvalue is larger Ihan I. so 
far preserving lhe unstable character of lhe uniform tricritical 
fixed poim. The last eigenvalue. however. indicales an attrac
live direction towards Ihis fixed point, in contrast 10 lhe uni
form mode!. in which case lhe Iricrilical fixed point is fuUy 
unslable. However. we have already remarked that a given 
characleristic fixed point associated with lhe uniform model 
stíll controls the criticai behavior of lhe apenodic system 
only if lhe strength of the aperiodicily is an irrelevanl scaling 
field. This is precisely what is happening in this case. The 
modulus of A. asserts lhat lhe tricrilical fixed point associ
ated with the uniform model can be reached, even in the 
presence of aperiodicily. 

An anal ysis of the flow lines of lhe recursion relatíons in 
parameter space fuUy supports lhe idea lhat lhese two fixed 
poims continue 10 perform exacll y the sume functions in the 
aperiodic as well as in lhe uniform case. In other words, lhe 
first one is indeed a discontinuity fixed point. and lhe olher 
one is assocíated with the trícritical behavíor. In a phase 
diagram consisting of temperalure. crystal fields, and the 
aperíodicity ratio r. there exists then a I íne of tricritical 
points exlending along the r direction. FinaUy. we note that 
1\ 3 and A" are negative. for both fixed poinls. This is a 
common situation for these aperiodíc systems [14], which 
rellects a Ilipping approximation to (or furthering from) lhe 
fixed points. and is relaled to lhe discrele nature of the renor
malizatíon procedure and to the exístence of two competing 
energy scales. A und B. 

For larger dimensions (larger values of m), this whole 
picture is changed. Take, for example, In =9. corresponding 
to three dimensions. The discontinuity fixed point of lhe uni
forrn model is located at K;=K~=4.8427 ...• A!=Át 
= 9.0255... . The trícritical fixed poim is located at K; 
=K;=0.4514 ...• .l; =À~ =0.2190 .... The lineanzatíon 
of the recursion relations in the neighborhood of Ihese fixed 
points lead to the eigenvalues 

1\1=12.0154 .... 1\2=0.0032 ... . 

1\3=-10.5075 ...• 1\4=-0.0002 .. . 

around the discontinuity fixed poim (the first two eigenval
ues are the same as in the uniform case), and 

1\1=9.1600.... A!=2.51165 .... 

A)=-9.0707 .... A.= 1.7413 ... 

around the second fixed point lugain. the lirst two cigenval
ues are the same as in the unifonn caseI. NOIe tha! this time 
lhe modulus of ali of the eigenvalues of the uniforlll Il'kriti
cal fixed point are larger thun unity. wl1ich means that il is 
fully unstable agalllst any aperiodic perturbatiolls. Hencc. 11 

cannOl be reached whatevcr the strcngth 01' lhe gcometric 
fluctuatíons. except in the trivial. uníform case . .!.,=}/I' 

DA = D 11' As in the case of lhe spin·1 /2 criticai lixed poilll 
(DA=DfI=-x), there ,lIso appears a t\Vo-cyc1c of the f C

cursion relations. This two-cycle is jocaled at 

(K!.Kt .~1·~;n1 

= (0.3759 ... .4.5304 ....0.1472 .... ~U)()27 ... 

and 

(K,i .K~ .~~ ·;lt J1 

=(2.0653 ....0.2772 .. ..3A22 I. ...0.0905 ... J. 

As discussed in a prcvious publicatíoll 11-11. \w slmultl 
now study the behavior oI' the seL'oud ilerllle 01' lhe rccursion 
relations around any one of the poims belongÍng lo lhe IWIl· 
cycle. From the lincarízation 01' the sccond iterates 01' lhe 
recursion rehtlions aboul these poinls. we have the cigenval
ues 

AI 114.3038... A1=82.0353 .. 

1\,=5.1867 .... A.=0.OOI4 ... 

Now lhere is at leasl one eigenvalue witll a Illodulus less than 
I. which guarantees that the two-cycle is physically acccs
sible. From a numerical analysis of the conncclivily 01' th0 
Ilow Unes in parametcr spacc. we can chcd:: IIH\I this t\Vo· 
cycle is indeed associaled with lhe tricritical bchaviOl' (in 
analogy witll the second-order transitions asso<.:ialed with lhe 
two-cycle in the spin-l/2 subspace). 

For m=17. corresponding to d=-I. we havc lhe Sallle 
general features. The unifonn Iricritícal lixed poinl is !'ull)' 
unstable. and there appear,; a two-cydc. which is prcslllllably 
associated with a novel tricritical behavior. Numerical calt:u· 
lations point oul that the two-cycle appears as a kind 01' bi
furcatíon of lhe uniform trícritical lixed point. aI m = 3..+5 
(corresponding to <1=2.13). Fllrther numerical work shnws 
that. for a given ratio } ,\ /J11, lhe temperature Ihal locates lhe 
system inside the basin of attraction of the two-eyclc (thm is. 
the tricritical temperature) is systematically lower as COI11

pared wilh lhe tricritical temperature of tlle unifol'lll model 
(and thus leads to a smaller first-order region in the phasc 
diagram). These features are also generaUy prescnt in disor
dered tricritical systems in three dimensions r5). 

For the aperiodic ruleA-AAB. B....AAA. with a smaU"r 
wandering exponent (w=O in comparison will! w 
= In 2/1n 3 for the previous sequellce). we have a different sei 
of recursion relalions. but the results are similar. In this case. 
the calculations show Ihat the uniform tricritical fixed poiut 
remains accessible (there is one eigeuvalue with modullls 
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kss Ihan 1) whatever the value 01' 111. The smaHer eigenvalue 

around lhe lricritieal lixed point approaches uJJlty as m goes 
lo intínity. Weaker geometric f!uetuations are therefore un
able lo rdevlllltly pcnUJ'h the sysrem. whose multicritical be
Imvior rcmains lInchanged wilh fespeel to the unifofm 
1l10del. 

In eOllclusion. wc have studied lhe effeets of deterministic 
aperiodicHy on a simple systcm that displays fim- and 

!> ,,,eond-ordcr transition lines and a trierilical poim. Using a 
j:.~ 	 simple Migdal-Kadanoff approximation. we show that a cef

tain elass 01' 1l00uandom geometric tluctuations may change 
lhe tricritical hehavior (by turning imo a fully ullstable node 
lhe fixcd POilll assoeiated with the uniform tlÍcritical behav

ior). There is then a two-cycle of lhe recursion relations Ihat 
is shown to control the tricritical behavior. Numerical catcu
lations indicate a depression of the tricritieal lemperatures (as 
it used to happen in lhe presence of quenehed disorder). In 
spite of the limitations of the MK approximation (or. aller
natively. lhe artificíality of the hicrarchical lattices in which 
it lUms OUI to be exact). lhe resullS of this investígation pro
vide suggestions for the analysis of multicritical behavior in 
similar syslems on realislÍc Bravais lattices. 

The aUlhors wish to thank A. P. Vieira for use fui discus
sions. This work has been supported by lhe Brazilian agency 
PAPESP. 
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\V,> re\'iew reccnt inwsril(ations of the critic.u oehavior of ferrornagnetic q-state Potts models Oll 

H d;.L.~S of hierarchical h,tttit:es t with exchange intera.ctions according to some detertninistic but 
ill'eriodic suostitution rules. The problem is formulated in terms of exact reclIrsioll relations On "' 
snira!>l" !'arameter slmce. The analysis of the fixed points of these equations leads to a eriterion to 
gauge the rele:\'ance of tlte aperiodic geornetric fluctuations. For irreieV'dnt fluctuations, the critical 
behavior rernaíns llnehan!\ed with respett to the underlyillg uniform models. In the presenee of 
r/'le\'1111t flllctllations. a lloll-tri\'ial symmetric fixed point, assodated with the criticai behavior of 
til" uniform model. becornes fully unstaole, and there appears a two-cycle of the recursion relations . 
.-\ sealiu!\ analysis. supported b.v direct llumerieal tbermodvllamical calculatiollS, shows the existence 
of a nowü crit.it:al uni\'ersa1it~· dlliiti il$sodated with relevaut geometric fiuctuations. 

i. 
The uisco\'cr,r of quasicrystals, and the design and 

illvestigation of rnagnetic superlatticcs, providcd strong 
on lcttcr .4 produces thc scqucm;c I 

lllotiva.tion for t.hc analysis of spill rnodcls with ape
riodic cxchangc intcractions. Along thc \ines of thc 
Harris[l] eritcl'Íoll to gauge the influcncc of quench<.'<i 
disorller ou file criticai bcltavior of símplc ferromag
lIl'tic sy~t.em~. Luck[2] lias llroposcll that sllfficiently 
NtwUg gcollwtrie fiuctllatiolls, associatcd wíth deter
luinist.ic Imt. aperiodic interaetions. may a1so change the 
f',nolIlil.gncr.Í< criticai bchavior of thc undcrlying uni
forlll 1II0elds. Lut:.k's hcuristic critcrion has indecd bceu 
chcr:ked ,Illel (,,,"firmed in a Ilumbcr of cases (íllc\uding 
t.he ql1fl.1lt.lllB Toing chain[3], lllld t.hc t.wo-dirnensional 
Toin!'; l!lodc![.J.]). 

Til a scries of rcccnt pllblkations[5-1O], wc consid
ercd ft'rI1nnagllct.it: I~ing anu Potts mudeis, with ape
riudie exdmllgc illtentctiolls aceording tu a variety of 
t\\'o-Iet.t.cr sllbst.it.lltioll mlcs. uu hicrarchical :Vligdal
Kadauo!f lat.t.iecs[ll]. Taking au\'antage of the lattice

'. ,
.;; 	 st.rnct.ure. \\'c werc able to deriYC an cxact cxpression for 

Lnck's erit.críoll. '1.l1d to ana!Y7.e thc novel criticai behav
im in thc prcscncc of rclevant gc'Omctrical fiuctuations. 
\Vc now prescnt au ovcrvicw of thCBC calculations. 

As aIl cxamplc, oonsidcr thc pcriod-duubling twu
lcttcr sub~titution rulc. 

A -t AB, 	 (1) 

B -t .-IA., (2) 

80 that thc successive application uf this ínfiation rule 

A -t AB -t ABAA -+ ABAAABAB -+ .... (3) 

At each stagc of thi. construction, the numbcrs NA and 

NR, of letters A and B, can bc obtaincd frorn thc rc

cursion rc!ations 

(Z~ )== M ( Z; ) , ( 4) 

with the substitutiun matrix 

M=(12)1 O . (5) 

Thc eigenvalucs of tllis matrix, ÀI == 2, which is thc pc
riod of thc transformation, and À2 = -1, govern most 
uf the gcornetrical propcrtics of thc s<.'quencc. Tito total 
llurnber of !ctters, at a large order n of these construc
tions, behaves asymptotically as À\'. Thc gcornetric 
fluctuations are of thc order IÀ2 1". It is then convenient 
to define thc wandering cxpunent of the sequencc, 

In IÀ21 
(6)w= lnÀI ' 

that expresses the asymptotie dcpendence of thc fluc
tuations with thc total numbcr of Icttors, t.N _ N"'. 

Thc pcriod-doubling sequcnce can be used to con
struct apcriodic spin mo deis on hicrarchical diamond
type lattices with b = ÀI :::: 2 bonds and m branches. 
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To go beyond the simple Ising model, and introduce 
an extra parameter to work \Vith, we consider a q-state 
ferromagnetic Potts model, given by the Hamiltonian 

li -'12: Ji ,jO<1;,<1!' (7) 
{i,i) 

where ai 1,2, ... , f{, at ali sites of the hierarchicallat
tice, Ji,j > O, and the sum refers to nearest-neighbor 
pairs of sites (for q = 2. we recover the Ising model). 
The cOllplings can take only two values, JA and 1ti> 
associated \Vitl! a sequence of letters produced by the 
period-doubling substitution. In Fig. 1, we indicate 
some stages of the construction of this model on a sim
pie diamond lattice (with b ÀI 2 bonds and m =: 2 
branches). Note that the choice of the same interactiolls 
along the branelles of the diamonds is indeed mimicking 
an aperiodic layered structure. 

AI __ 

Figuré 1: Three succcssívc gencrations of the simplc dia
mond latticc (b = m = 2). Lelter. A and D índicale lhe 
cxchangc parameters (which are choscn according to the 
period-doubling scqucncc). 

We may also consider more general substitution 
rules and basie "diamonds" with m branches and b 
bonds along each braneh. which leads to a lattice with 
the intrínsic OI' fractal dimension 

D = In (mb) Iln (b) . (8) 

In eacll one of these structures, aperiodicity may be 
implemented by a sub8titutioll rule of the Corm 

(A, 11) -+ (A"I11b-"" A'" 11b-n,) , (9) 

with O:::; nl, n2 ::; h. These sequences are characterized 
by a substitution matrix with eigenvalues Àl = h and 
À2 n2 nl, which leads to the wandering exponent 

In IÀ21 Inln2 - nll 
(10)w= InÀ

I Inh 

Now we decimate the internai degrees of frcedom of 
the diamonds to wríte exact recursion relations for the 
reduced couplings. For the q-state Potts model on a 
lattice with b 2 bonds per branch, and with ínter
actions according to the period-doubling rule, given by 
Eqs. (1) and (2), it is ea.sy to write[8] 

I (XAXIl +q-l )m
xA:::::' t (11)

xA+xa+q-2 

T.A,.S. Haddad ('! "I. 

anti 
f ( :l."2 + (} - 1 \ '" 

:l:H =.1 . • 112) 
2.".1+'1- 2 ) 

where XA.H exp (q/:lJA.H), wilh (j = 1/"/1"(". 
In parameter space, besities the tridal lixncl poiur, 

associated with zero alld infinite telllperatlll"es. the!"!' is 
a non-trivial symmetric fixed point. tllil! go\"(mls t.iI" 
criticai behavior of the ullderl)'ing ll11iform mo<l('1 (s<,(' 
the sketch drawll in Fig. 2), The lillearhmtioll of thn rp
cursíoll relatiolls about this sYlllmetrk fixc<l poiul I...ad~ 
to the matrix I"ol"m 

( ;3:;\ ) =C('1)M"I' ( ~;l:,1 ), (I:l)
w.xfj :..J..CH 

where C ('I) is a q-dependeut strl.lctllm factO!'. amllVI" 
i8 the transpose of the sllbstitution maU·ix. 1'111' pip;,m
vallles of this linear form may be writtnn as 

AI C (q)À, C ('1) /,. (1-1) 

aud 
11.2 C (q)À2 C (,,),\,.' C (f}) /,-'. ( ["») 

where we have used the deJinitiol\ of w. gin,u h\" E". (G). 
For irrelevant geometric fluctuations, in \I·ltirh casp t IH' 

criticai behavior remaills ullchanged \Vith respl'ct to th" 
underlying uuiform model. lt is reqllired that ,l.I > l. 
and IA2 1< 1 (see Fig. 2a). Thel·efore. \Ve ClIll write 

AI =C(q)b bW", (16) 

with the usual thermal criticai expollellt assodated 
with the uniform system, 

D 
Itr = ( 17) 

-üu 

where Di given by Eq. (8), i;; the fract.al dilllfénsion of 
the lattice, and C1"" is the criticai exponent assocÍatpr! 
with the divergence 01' the specilir. Iwat of the 1I1lifonn 
model[12, 13J. From Eq;;. (16) alld (li). \I'P !ta\'e tlH' 
strllctllre factor 

C(q) = b~-I (18) 

Inserting this expression illto Eq. (I:» for the secolld 
eigenvalue, we have 

1\2 b'1-.!;,,,-I+~ ( 19) 

which leads to an analog of LllCk's criterioll for a hie1'
archicallattice. As we have alread.v mentioned. f1llctll
ations are irrelevallt for 1"'11 < 1. Howevr.r, if 1;\21 > 1. 
which corresponds to a flllly llllstable symmetric fixed 
point, geometric f1uctuations are relevant (see Fig. 2b). 
Therefore, the criticai behavior departs from the lllli

form case if we have 

D
IA21 > 1 -+ w > 1 - -2--, (20) 

-OI! 
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whieb í, IIll {·x,,,;t. cl'it,('rÍoIl of rclcvancc for thc :'ligdal
l\adanotf bíel'ltn:bícal laniccs. For thc Potts rnod~l ou 
! h,· ,im]>l" rlialllond lattice. with b 2 bouds aud m :2 
hralldw,. r.hi,; 'Tit,nion can be writtcu as 

'I > 'Ir = 4 + 2V2 =6.828427 ... , (21) 

\\,r,,,re 'Ir j, r.hc 'lime cl'itical valuc foI' the relcvance of 
qllendH't! di,ol'dcr ,u.:col'ding to a calculatiou by Der~~ 
rid" and GH1dncl'[14] in the wcak disorder lirnit (also, 
!lote t,hat (I'" > Ofor a uuiform Potts model 011 a sim pie 
dialllolHl latt.it:e "'ith 'l > 'Ir). 

"',

,. '" 

,/ 
"'.'",

L 
x. 

(aI 

.,. 

X. 

(b) 

Figur(~ 2: Sdwumtíe repf(~sentation of the ptU'(l.Iueter spat.:e 
aud til<' fio\\' dial\rams for irrelevallt (a) atai rele\'allt (b) ge
mnenic til1ctua.tious. TIH! nou-trivial s,vTnrnetrit: fixed poiut 

, " ,,[ sil.ddle-Jloiut. dmnu;ter for irrelevatlt fluctllatiollS (a) be..;.... '. 
comes fuli.\· ulIstable iu tlle rele""'l1t case (o). 

The I'ecursion I'elatíons are 80 sirnplc that it turns 
out to b" I'datívdy casy to carry out an analysis of thc 
criticai behm'ior under rclevant gcomctric fluctuations. 
It is not. difficult to show that, for q > qc, in which case 
t.lw uOI1-tri I'ial s,vmmctric lixcd point is fully unstablc, 
t.llere is a r,\\'o-l'yde t.lmt "cems to bc thc candidate to 
define", l1on!! dass of criticai bdlavior[8]. In tcrms of 
tlte se(:ond it<'l'ates (lf the recllrsíon rclations. of whích 
<'<1.:h point of tlús t.wo-c,vde is a lixcd point, it displays a 
'<1ddlc-poillt character. wit,h sta.blc aud unsta.ble mani
folds. Let us use st.iUldanl scalíng argurncnts to ana.ly7.c 
tht' non'l nitÍ('1I1 behavior. In thc thCl'Illodynamic Iímít, 
the J'('<!lle"d fn;" t'llcrgy per bond can be writtcn in thc 
scalillg fOl'ln[13. 15] 

J("') = .'I (x) + b;Df(XIfj, (22) 

wllcrc I/ (.1:) ís a regular function, ,," i;; a sccolld iter
/ltc of t.1l(' l'lwnrsio!1 rclatiolls, b is thc rcscalillg factor 

(numbcr of bonds of thc diamond hicrarchicallatticc), 
D is the fractal dimension, and wc use thc factor b2D 

becausc wc nL'Cd two itcratcs to go back to thc neigh
borhood of the initia! point in pal'ametcr spacc. This 
equation has thc asymptotic solution[15] 

x'12-a P (In1x - X'I).f(x) ~Ix (23)
In Acyc . 

where x· is one of the points of the two-cyc!c, Acue is 
thc largest cigenvà.luc of thc línearization of thc sccond 
iteratc of thc rccursion rclations about any one of the 
points of thc cycle, P (z) is an arbitrary functlon of pc
l'iod 1, and thc criticai exponcnt a, associatm:l with the 
specific heat, is given by 

D In (mb)lnb = 2 2--. (24)
ü =2 - 2 In Acue In Acyc 

Ali thc calculations that wc have pcrformed, for a q
statc Potts model 011 a varicty of Migdal-Kadanoff hi
crarchical latticcs, wíth diffcrcnt valucs of b and m, 
and suitablc substitution 8cqucnccs, poínt out that thc 
"aluCli of a frum this scaling analysís are unequivo
cally diffcrent frum thc values of a u for thc corrc
sponding underlying uníform modcls[8]. For exaro· 
pie, for thc pcriod-doubling rule and the simplc dia
mond lattice (b = m =: 2), with q = 7, the two
cyele ia locatcd at (X;\, X8)r (5.285 ... ,7.642 ... ), and 
(x;\,xnh =: (6,697 ... ,4.750 ... ), with cigcnvà.lues ofthc 
accond ítcrate AI 3.933, .. and A2 = 0.985 ... , from 
which wc have a = -0.0022.•. , which should bc com
parcd with OI u = 0.010.... \Vith q = 25, the wcaken
iug of the sccond-ardcr transition ia evcn doarer: the 
two-cyc\c is locatcd at (XA,XRh =(6.942 ... ,234.34 ... ), 
alld (X;\, xRh = (39.023 ... ,3.831...), with cigcnvà.lucs 
of the sccond itcrate AI == 4.243 ... and A2 = 0.343 ... , 
frum whích wc havc a =0.0817 ... , to bc comparcd wíth 
(v" = 0.404 .... 

To tcst thc validity af thc scaling argumenta, and 
t,he role of thc two-cycle as the rcsponsiblc for thc ncw 
critica! behavior, we have pcrformed dircct numerica.1 
ana!yscs of thc singularity of thc frcc encrgy[8]. In thesc 
problerns, it ia wcll known that thc rL'<iuccd frcc ellergy 
can bc expressed as an infinite serics[13, 15]. For the 
Potts model on thc b == 2 t1iamond-typc latticc, wlth 
thc pcriod-doubling rule, wc havc thc scries 

00 1 [1 1 ]f(X;\,XR)=~(2rn)" 3In(x~')+x~')+q-2)+61n(2x~)+q 2) , (25) 
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where x(;:)/l indicate the nth itcratc of the rcwrsion re
lations. As usual, wc assume uniform convcrgcncc, and 
differclItiate tenn by term to abtron the specifk hcat 
per bond, The critical temperature can be dctcrmined 
witb high prcdsion by making use of the cxistcnce of 
the paramaguetic fixcd poiut at T :: O, corrcspoudiug 
to X,\.B :: oc, which causes the apparent divcrgeucc of 
the scries if sUIl\mcd without usiug auy rcgularizatioll 
trick. Fixing the paramctcrs q and m, and also thc 
strengtlL'i of JA and JB, the criticai tcmpcraturc thus 
ca\culated in fact locates x A. B in the attraction bru>in of 
the two-cydc. According to the expcctations, for irrel
evant !,'Cometric fluctuations, OI' for the uniform model, 
this mcthod yiclds a criticai tcmperaturc that locates 
the systern in the stablc manifold of the uniform fixed 
point. 

Thc singularity in the spccific heat can be analyzcd 
by fittillg the numerical therrnodynamic data to a func
tlon ofthc form A+B I(T Te) /1~1-(\ ovcra somewhat 
arbitrary scaling region. For the irrelevant and uni
form cases, \Ve have always obtained very good fittings, 
in excellent agreelllent with the V"alues of a" predictcd 
by the scaling thcory around thc uniforrn fixcd point. 
Of course, these fittcd ,alues did not present any de
tectablc sensitivity on thc particular ,alues of JA and 
J n , Thc b-ing modei (q :: 2) on tlte simple b m = 2 
diamond latticc, with exchangc intcractions aecording 
to the period-doubling sequcm:e, had bcen prcviously 
and independemly analyzcd by Andradc(16j, with the 
sumo conclusions, For largar values of q, in whleh cases 
the scaling analysis prcdicts positivc valucs of a (al
though, af coursc, smallcr than the valucs of a,,), the 
fittings prcscntcd excellent agrccment witb the scaling 
prcdictians. For wcaker singularities (rnainly negative 
valucs of a), the fittcd values wcre always somewhat 
biggcr than the scaling predictions, with better agree
mellt for increasing "alues af q. For b m 2, and 
q 7, wc obtained a = -0.005(4), to be compared with 
the scaling result a :: -0.0022... ; for q 25, wc oh
taincd a 0.08(2), to ba compared with a =0.0817 .... 
From the numerical calculations, we havc ,een an os
cillatory bchavior of the specifie heat as a function of 
T. Tltc period of oscillation is roughly given by the ar
gumellt iu Eq. (23), with better agrccmcnt for increas
ing V"alucs of q. These log-periodic oscillations, which 
are well knowII phenoIllena assocíatcd with hierardücal 
structures, and indicate the necd of a more rcfined scal
ing analysis, have a1so bc'{m detcctcd in the calculations 
of Andradc[16, 171. 

In conclusion, we have shown the existence of an cx
aet criterion to gaugo the rclev-ance of geometric fluctua
tíons in a dass of spin systems Oll Migdal.-Kadanoff hier
archlcal.lattiecs. For irrelcv-ant fluctuations, the criticai 

T.AS lIa!!!!,,,) ('r ;,1. 

bchavior rcrnains Ilt'thallged \\'itll r<',,!W("f to rlH' llllder
lying uniform models. In til(' prC'CII("(' of r<'l("'anr fill('
tuations. t!w non-trÍ\'ial ,,'lUmctrk lix('d !,oíllr. whkh 
is associated with the crirical bel\a\'ior of ti,,, tJuifonll 
model, betomes fuIly unswbi<'. alltl thcn, "I'!,,,,,,.,, a r\\"()
('yele of the recursion relations iu parmncr('r 'pa("('. A 
standard staling analysis, sUflPor"t,'d b,' din'n r!t"w,()
dynamical calculatiolis. s!to"'s ti\(, exist('BC" of a ll()\'"l 
univcrsality elass associated with thc rdevanr ;;('oIHNric 
ftuctulltiollS. 

This work has bCCll SUPflortcd h,' tlw Braziliall ,,).\<:,,

de, FAPESP. CAPES, uml Cl'\Pq. 
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Abstract 

We rc\'iew anti extcnd some I'ecent investigations of the etfects of aperiodie intel'actions on 
the crilkal beh,\\'ior of ferromagnetic q-srate Potts models. By considering suitable diamond or 
necklace hierarchkal lattices. and assuming a distribution of interactions according to a class 
01' t\Vo-lette!' substitution mies, the problem can be fOlmulated in telms of recursion relations 
in paral11eter space. The analysis of stability of the fixed points leads to an exact criterion to 
gauge the relevance of geometric fluctuations. For irrelevant fluctuations, the criticai behavior 
remains ul1changed with respect to the unifOlm systems. For relevant f1uctuations, there appears 
li two-cycle 01' saddle-point character in para meter space. A scaling analysis, supported by direct 
nUl11erical thermodynamic calculations, shows the existence of novel criticaI universality classes 
associmcd with relevant geometric f1uctuations. Also, we show that similar qualitative results are 
dísplayed by n simple model of two directed polymers on a diamond hierarchical structure with 
aperiodic bond interactions. © 2002 Elsevier Science I3.V. Ali rights reserved. 

I',,/CY· 6-+.60.Ak: 05.50.+q: 61.44.81'; 83.80.Rs 

Kel'll'nrds: Crític~1 b.:havior: Aperiodic inleractions: Spin models 

1. Introduction ( 

".:"'1 In some rccent publications [1-4], we investigated the criticai behavior of a q-state 
ferromagnetic Potts model on a class of hierarchical diamond lattices with aperiodic 
interactions. Taking advantage of the lattice structure, and assuming a (Iayered) dis
tributíon of exchange interactions according to suitable two-Ietter substitution roles, 
we were able to write exact recursíon relations in order to characterize the criticai 

'Corresponding aUlhor. Te!.: +55(11)818-6931; rax: +55(11)813-4334. 
E-mail (/dlll.{...\..\.:ssalinas@if.usp.br (S.R. Salinas). 

0378-437J '02'$-see front malte r © 2002 Elsevier Science S.V. Ali rights reserved. 
rI!: S037R-4371 (02100489-2 
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behavior under the influence of geometric f1uctuations. For disordcrcd terromagnctic 
systcms. the wcll-known Harris criterion predicts a change in criticai bchavior if 
the underlying unifonn system displays a positive specific heat criticai exponent . .'\11 
extension of this heuristic criteríon has been proposed by Luck [5] in order to gaugc 
therelevance of geometric f1uctllations associated with aperiodicity. \VC dcrivcd un 
exact expression of an analog of Luck's criterion on a hierarchical lattice.' For \wak 
fluctuations. there is a nontrivial symmetric fixed point in parameter space thm leads to 
the same criticai behavior of the unifonn mode!. For strong enollgh tluctuations. tilis 
symmetric fixed point becomes flllly unstable. and there appears a cycle-two in paralll
eter space. that is shown to lead to a novel class of (aperiodic) criticai behavior [2.3]. 
As the systems are quite simple, it has been feasible to perfol1n a direct thermodynmnic 
analysis 01' the free energy to check the predictions of scaling arguments. 

Now, we review and extend these calculations. [n Section 2. we show that the 
same results are obtained for a q-state Potts model on a necklace hierarchical lattice. 
Although the criticai temperature may change. criticai exponents assocíatcd with eithcr 
the symmetric fixed point or the cycle-two attractor do display universal tcatllres that 
do not depend 011 thc particular choice of diamond OI' necklace hierarchical structures 
(and on particular values of the interaction energies). In Section 3. we consider li 

model of two directed polymers on a diamond lattice [6.7] \\'ith a (Iayered) distribution 
of aperíodic interactíons, according to some two-letter substítution rules. Th\! \!xact 
recursion relations in parameter space tum out to be very sim pie. but with a simi lar 
structure as in the case of the aperiodic Potts mode!. We then present some exu1l1ples 
to show that, for relevant geometric fluctuations, a symmetric fixed point becollles 
fully unstable and there is again a novel cycle-two attractor of saddle-point charactcr 
in parameter space. 

2. Potts modei with aperiodic interactions 

The successive application of the períod-dollbling two-Ietter rulc. 

fi --> fiE. B --> ,-IA , ( I ) 

on an initial letter A, produces the sequence 

A --> AB -+ ABAA --> ABAAABAB --> ... (2) 

At each stage of this construction, the numbers NA and Na, of letters A and B. can be 
obtained from the recursion relations 

(3 )(~) ~ M (::) = C:) (:;) 
where the eigenvalues, li = 2 and h = -I, of the substitution matrix M govem most 
of the geometric properties of this sequence (8). At order 11. we can write 

N (II) - ~ )11 + 1111 and N(II) _ ! li' _ !)" (4)A - 3"1 3/'2 a - 31'.1 3"2' 
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f-'ig:. I. Sllm~ g:~neratíol1s of a hierarchical necklace lattice wíth h", 2 bonds and 111 = 3 branches. Letters A 
anti B indicai\! lhe layered distributíon 01' exchange interactions. 

from which we have the asymptotic expressions lV.~") ~ i.'! and Â~~") ~ i'2' for large 

nJlues of 11. where ÂN~") can be regarded as a fluctuation around an asymptotic value. 

As the total number of letters. at order 11. is given by NIII 
) = N~l/) + N~l/), we have 

~,V;" J "V (,vIII))'''. \Vith the wandering exponent 

Inlhl 
{')=-- (5)In i. 1 • 

The ferromagnetic q-state Potts model is given by the Hamiltonian 

H = -q L J i. i Ô<1,.<1, • (6) 
(I. il 

where (}j 1.2.. , ., q, at ali sites of a lattice, li.j > O. and the sum refers to nearest
neighbor pairs of sites (for q=2, we regain the standard Ising model). We now consider 
a Potts model on a hierarchical necklace lattice, \Vith b 2 bonds and 111 branches, 
and assume that the couplings can take just two values, lA and lB, associated with a 
sequence of letters produeed by the period-doubling substitution. In Fig. I, we indicate 
some stages of this construction (for b = 2 and 17l = 3). Note that the period-doubling 
sequence is perfectly suitable for a hierarchical lattice with b = 2 bonds. Also, note that 
the choicc of tlle same interactions along' tlle branclles turns out to mimic an aperiodic 
layercd structurc in the corresponding Bravais lattiee. 

No\\'. \\'c dccimate the internai degrees of freedom of the neeklace structure and 
\\Tite exact recursion relations for the reduced coupling parameters. 

I x'~'x'iJ + Cf - 1 x = -"--!'....---'-- (7) 
A x~' + x'B' + q - 2 

anel 

.I = ".1 + ?' (8)
.1 B __2.\':,,' + q 

where XA.B = exp(/JJ.u) with fJ = 1/kB T. 
In parameter space. besides the trivial fixed points, associated with zero and infi

nite tcmperature. tllere is always a nontrivial symmetric fixed point. associated with 
the criticai bchavior of the underlying uniform model (see the sketch in Fig. 2a). Tlle 
linenrization of tlle reeursioll relations about the symmetric fixed point x* leads to 
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(a) (b) 

XB XB 

XA XA 

Fig. 2. (a.b) Flow diagrams in lhe neighborhood 01' lhe symmetric !ixed POillL 

the matrix form 

':::1X~t) D.XA) (9 )( C(x* )M ( D.XB •
.üx~ 

where C(x*) is a structure factor and M is the transpose of the substitution mutrix. 
The eigenvalues of this linear fonu are given by 

,tl=;.IC(X*) 2C(x*) ( 10) 

and 

A2 hC(x') == -C(x*) . ( 1 I ) 


2rr
It is easy to show that AI> L Note that we can write AI , with Yr=D!(D '1.,,). 

where D = In(2m )/In 2 is the fractal dimension of the lattice and '1. 11 is the specilic 
heat criticai exponent of the underlying unifonu model. Also, it is easy to show that 
IA21< I, for q < qc, and IA21 > I, for q > qc. [n this last case. for q > 'li" the syl11
metric fixed point becomes fully unstable. and the geometric flllctuations are relevant 
(see the sketch in Fig. 2b). For b =111 2. both for necklace and diamond structtlrcs. 
we have qc 4 + 2/2 = 6.828427 ... , which also cQrresponds to the criticai number of 
states for the relevance of disorder in a ferromagnetic Potts model on a fully disordcred 
diamond lattice [9]. 

For necklace and diamond lattices with b bonds and /11 branchcs. and li suitablc 
two-Ietter substitution sequence with period ;.1 = b, we can always \\Titc 

AI=2C(x*)=bDj(2-xu l, (11) 

where D In(mb )/In b is the fractal dimension of the latticc. '1." is the spccilic hcat 
criticai exponent of the underlying unifonu model. and 

A2 = i'2C(X*) = ),\,'C(x*) =b"'C(x*) . ( 13) 

where the wandering exponent (J) comes from Eq. (5). We then have 

Az = b"'-I+D/(2-ct"l , ( 14) 

that leads to an exact version of Luck's críterion [5] for the relevance of geometric 
fluctuations, 

(j) > I _ D ( 15) 
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For thc q-statc Potts model on both diamond and necklace lattices with b 2 bonds 
and 1/1 = 2 branchcs. this inequality is equivalent to q> Cfc = 4 + 2V2. as we have 
pointed in the last paragraph, In this special case, it also corresponds to 'XII > O. which 
is in ngreement \Vith the usual forl11 of Harris criterion for the relevance of disorder 
[9]. 1I should be pointed out that. according to the usual expectations, given q, b and 
111. the eigenvulues ;11 and ;12 assume the same values for both diamond and necklace 

,,. structures, 
We now tum to the investigation of the criticai behavior when the symmetric fixed 

point i5 fully unstable. Numerieally, we can see that. instead of a hypothetical aperiodic 
lixed point there appears a two-cycle, with a saddle-point character, in paramcter space. 
\Ve then invoke scaling arguments to write 

, I /' ")t(.r) = If(X) + b2D ' (x . ( 16) 

\\'hcre l(x) is the reduced free energy per bond. ~}(x) is a regular function. and x" is 
a sccond ilerate of lhe recursion relations. Note that the factor b:'D has to be included 
beca use wc need two iterates to go back to the vicinity of the initial point in parameter 
spacc. This cquation leads to lhe asymptotic Solulion [10] 

flnlx-x*l)
I(x) "V Ix _x*12-'l,p \ Inll ' (17) 

eye 

where x* is one of lhe points of the two-eycle, Aeyc is the largest eigenvalue of the 
linearization of the seeond iterate of the recursion relations about any one of the points 
of the cycle. P(z) is an arbitrary function of period I, and the specific heat criticai 
exponent is given by 

! In bD = ') _ ') In(mb)
7.=) (18) 

- In Aeve - - In Acyc . 

Let us show some cnlculations for the q-state Potts model on a necklace lattice, 
\\'lth h 2 bonds. 111 branches. and a distribution of exchange interactions according 
to the period-dollbling two-Ietter sequenee: (i) for q = 7 and 1/1 = 2. the two-cycle 
is locatcd at (.r~.x8)=(2.299 .... 2.764 ... ) and (2.587 ... ,2.179 ... ), with eigenvalues 
of the second iterate given by A I = 3.993 ... and A2 = 0.985 . , .. from Eq. (18), we 
havc y. -0.00226 ... , to be compared with the positive value 'XII = 0.0 IO, .. , for the 
uniform system; (ii) for q = 25 and l1J 2, the two-cyele is loeated at (xÂ,xe) = 
(1.634 .... 15.308 ... ) and (6.246 ... , 1.957 ... ), with eigenvalues of the second iterate 
given by II 1 = 4.243 ... and A 2 0.343 .... From Eq. (18), we have 'X = 0.08174 ... , 
to be compared \Vi til 7." 0.40456 ... , for the corresponding unifonn system. For other 
values of 11/. we find qualitatively similar results. The specific heat exponent is definitely 
depressed as compared to the values for the underlying unifonn system. Also. given q, 
b. and 111. the exponents assume lhe same values for diamond and necklaee structures. 

To check the validity of the scaling arguments. and the role of the two-cycle as the 
responsible for the new criticai behavior. we have performed direct nUl11erieal analyses 
of the singularity of the thennodynamic free-energy. For the q-state Potts model on 
the b 2 necklace hierarchical lattice, and with the period-dollbling rule, we can write 

[', 

I' 

i . 

I 
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Fig. 3. Diamond hierarchical lattice with h = 3 bonds and 11/ 2 brant:hes. 

the free energy per bond as a series expansion. 

<Xl 1 {I ( ) '" '" 
f(XA.XS) -ksT~(2m)1I 3/11 In [(...;,) +(.\~'l) +q-:::] 

+ 6m1 In [("A,(11 ))'" + q - 2] } . ( (9)2 

Ali of our nlllnerical checks fully confinn the scaling results. For examplc. for 111 = ::: 

and q = 100. with J.4íJB 5, a numerical analysis of the specific heat divcrgenee at the . ,criticai temperature leads to v. = 0.27 ± 0.03, to be compared with the scalíng prediction 
from the two-cycle, Y. = 0.27204, .. (which is definitely different from the value tor 
the unifonn system, Y." 0.64846 _ .. ). Within the error estimates. we always obtain the 
same numerical results for ali values of the ratio J.4fJB. Again, given q. b. and 111. and 
for aI! values of the ratio JA fJB , the exponents assume the same values for diamond 
and necklace structures. From the numerical calculations. and partícularly tor bigger 
values of q. we have been able to detect a log-periodic oscillatory bchavior of the 
thennodynamic functions. The period of oscillation is compatible with Eq. ( 17). whích 
has also been confinned in the independent calculations of Andrade [I I]. 

3. Directed polymers with aperiodic interactions 

Along the lines of a paper by Mukherji and Bhattacharjee [6]. we now eonsider 
a model of two interaeting directed polymers on a diamond lattiee (see Fig. 3). The 
polymers start at one end of the lattice and meet at the other end. There is an attractive 
ínteraetíon if a bond of the lattice is shared by two polymers. 

Consider a diamond lattice (b=2 bonds and m branches). with a layered distríbution 
of interactíons. aecording to the two-Ietter period-doubling sequence given by Eq. (I ). 
It is easy to write the recursion relations 

I I m I 
YA = - )'AYB + -- (20)

m m 

and 

I I? m - I 
vB = - vÃ + --- (21 ) . m' In' 
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where ,1'I.H exp({JI'A.B). and L',.j,B > O is the interaction energy at bonds of types A 
and B. respecti"cly, For ,1'A .vB :: y. we recover the recursíon relation for the unífonn 
model. 

I ,111 1 
r 1'- + ---, (22)

111' 111 

:f Besides the trivial fixed points . .1"* = I and 00. associated with zero and infinite tem
'~( peratures. there is u nontrivial fixed point, y* m 1, which becomes physically 

acceptable. and is ussocíated with a bindíng-unbínding transition, for ll1 > 2 (there is 
no phase transition on the simple diamond lattice with 111 = 2 branches). 

The recursion relations (20) and (21) are so simple, that it easy to see that, for 
1/1 > 2. there is no physically acceptable nontrivial fixed points except the symmetric 
IIxed point y~ = Ys .The linearízation of the recursion relations in the neighborhood 
01' this symmetric fixed point leads to matrix fonn 

( .,j.\/) (11)(6.1'4) (23)~:1'~ = 111 O 6.:v~2 

with eigenvalues 111 = Im = 2(111 - I }/111. and A2 = y*/m = -em - 1)/111. Therefore. 
if 111 > 2. we have II 1 > I and IA21 < I, which shows that the geometric fluctuations 
are completely irrelevant in this case. 

;~ We now rurn to a more interesting case. Consider a diamond lattice with b = 3 
bonds and m branches (in Fig. 3. we sketch a diamond lattice with b = 3 bonds 
and m = 2 branches). Suppose that the (Iayered) interactions are chosen according to 
the period-3 t\Vo-letter sequence, A -+ ABB and B -+ AAA. The substitution matrix is 
characterized by the eigenvalues i. 1 = b = 3 and ;.2 -2, with the wandering exponent 
(f) = In 2 iln 3 = 0.630092 .... The new recursion relations are given by 

1 , JI1 1
,,' = -1',1 \'- +-- (24)
,A m" ,H 111 

and 

I 1 111 I 
Y/3 = .1'4 + ---. (25)

m' 111 

There is just a single nontrivial fixed point, for m > 3, at a symmetric location, 

l',~ = YB = .1'* -1 + !J4m - 3 , (26) 

The linearization in the neighborhood of this fixed point leads to the matrix fonn 

.:1.\':1 ) ( p*)2 (1 2) (LlYA)-'- (27)6.1' m 3 O LlYB( 
,B 

\Vith the eígenvalues 

\,.2 3 
/11 = 3 -'- = - [2m - 1 - J4m - 3] (28)

m 2m 
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and 

.11 =-2 IH 
-
- -;; 

I 
[2m 1 - v4m - 3] . (29) 

For 3 < 111 < 3 + .j5, it is easy to show that AI > I. and 1/111< I. As in the case 
of the simple diamond lattice with b 2 bonds. geometric fluctuations are irrelevant 
and the criticaI behavior is identical to the uniform case. However. for 111 > 3 + .j5 = 

5.236068 ... , we have 1.121 > I. and the symmetric fixed point becomes fully unstable. 
For example, for m =5, we have Y.~ =Ys = y* 1.561552 .... with eigenvalues A I = 
2.140568 ... and .12 = 0.951363· .. < I. For 111 6. however. \Ve have ,r~ = ,rn 
y* = 1.791287 ... , with eigenvalues A I 2.573958 ... and /1 2 = 1.143981 ... > I. As 
in the case of the Potts model. there is then a cycle-two. of hyperbolic chul'llctcr. in 
parameter space. It is easy to locate this cycle at Cv~, Ys) ( \.41900 I .... 2.267305 ... ) 
and (2.049103 .... 1.309541 ... ). with eigenvalues of the second iteratc gi\cn by ,11 = 
2.624300· .. > I and .12 = 0.772598· .. < I. 

4. Conclusiolls 

In conclusion. we have taken advantage of suitable diamol1d and nccklacc hicrur
chical lattices. and used a distribution of (Iayered) interactions according to a c1ass of 
two-Ietter substitution rules, to perfonn an exact analysis of the elfects of geometric 
fluctuations on the criticaI behavior of ferromagnetic q-state Potts models. We derived 
an exact expression for an analog of Luck's criterion on a hierarchical lattice. Also. 
due to the simplicity of the fonnulation, we have been able to show that the 110\el 
criticaI behavior under the influence of relevant geometric fluctuations is govcrned by 
a two-cyc\e attractor in parameter space. This new universality class can be c1escribed 
by scaling arguments. that are fully supported by direct thermodynamic calculations for 
the singularity of the free energy (as usual. criticaI exponents do not depend on details 
of the systems. as the relative strength of the interactions). It is not di Ilicult to extcnd 
these calculatiol1s for an Ising model in the presence of direct and staggercd liclds 
[12], to analyze the effects of aperiodicity on the tricritical behavior in <I mixed-spin 
Ising system [13], and to consider some noncommutative sequences [14]. 

We have also reported some results for the criticai behavior of <I modcl of t\\'o 
directed polymers on a diamond lattice with a (Iayered) distribution of aperiodic intcr
actions (according to suitable two-Ietter substitution mies), The exact recursion rclatiol1s 

,I 
in parameter space tum out to be very simple, but with a similar stl'llcture us in the 
case of the aperiodic Potts model. We have presented some examples to show thm. for 
relevant geometric fluctuations, a symmetric fixed point in parameter spuce bccomes 
fully unstable and there is again a novel cycle-two attractor, of saddlc-point charactcr. 
that govems a new c\ass of (aperiodic) criticaI behavior. 
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Abstract 
We investigate the effects of aperiodic interactions on the criticai behaviour 
of an interacting two-polymer model on hierarchical lattices (equivalent to 
lhe Migadal-Kadanoff approximation for the model on Bravais lattices), 
via renonnalization-group and transfer-matrix calculations_ The exact 
renormalization-group recursion relations always present a symmetric fixed 
point, associated with the criticai behaviour of the underlying uniform mode!. 
If the aperiodic interactions, defined by substitution rules, lead to relevant 
geometric Iluctuations, this fixed point becomes fully unstable, giving rise to 
novel attractors of different nature. We present an explicit example in which 
this new attractor is a two-cyde attractor, with criticai indices different from 
lhe uniform mode!. In the case of the four-Ietter Rudin-Shapiro substitution 
rule, we find a surprising closed curve whose points are attractors of period two, 
associated with a marginal operator. Nevertheless, a scaling analysis indicates 
tllat this attractor may lead to a new criticai universality class. In order to 
provide an independent confirmarion of the scaling results. we tum to a direct 
thermodynamic ca1culation of the specific-heat exponent. ll1e thermodynamic 
free energy is obtained from a transfer-matrix formalism, which had been 
previously introduced for spin systems, and is now extended to the two-polymer 
model with aperiodic interactions. 

PACS numbers: 64.60.Ak. 64.60.Cn, 61.44.-n 

1. Introduction 

In some recent publications [1-4], we have used renonnalization-group (RG) and transter
matrix (TM) techniques to investigate the effects of aperiodically distributed (but not 

()305-~·nOIO~1051 ~99+ 18$30.00 © 2004 rop Publishinl! Ltd Printed in lhe UK 1499 
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dísordered) interactions on the criticai behaviour of ferromagnelíc spin models. In a real
space renormalization calculation for simple hierarchical structures, we have writtcn exael 
recursion relations in order to show that relevant geometric (aperiodic) Iluctuations play a very 
similar role to disorder. These calculations lead to the formulalion 01' an exact extension for 
deterministic, aperiodic interactions of the well-known Harris criterion for the rek:vance oI' 
disorder [5], in a form coincident with Luck 's heuristic, general derívation oI' this extension [6]. 
AIso, we have shown that relevant geometric ftuctuations give rise to distinct criticaI exponenls. 
associated with the appearance of new altractors in parameter space. The independent transfer imatrix calculations have confirmed these results and provided deeper insight into more reHneo I. 
details of the thermodynamics of aperiodic spín systems, such as log-periodic oscillations oI' 
thermodynamic functions. 

Now we consider a model of two directed polymers on a díamond hierarcl1ical lattice. 
with an aperiodic, layered distribution of interaction energies, according to various substitution 
rules (see [7, 8J for extensive reviews of substitution sequences and thcir applications to 
statistical models). Although the qualitative description ofthe criticai behaviour is essentially 
similar, the exact renormalization-group recursion relations in parameter spacc \Urn out 10 

be much símpler as compared to the calculations for spin systems. The case oI' two-Ietter 
substitution rules is particularly simple. For irrelevant geometric ftuctuations. the criticai 
behaviour is govemed by a symmetric fixed point, with no changes wirh respecl to lhe 
uniform case. For relevant ftuctuations, we show Ihat this symmetric fixed poim becomes 
fully unstable, and the criticaI behaviour is associated with a novel two-cycle attraclor 01' 
saddle-poínt character. However, for more complex substitution rules, such as the Rudin
Shapiro sequence of four letters (which i5 known to mimic Gaussian random Huctuations 
in a sense [8]) Ihere appears a surprisingly rich struclure in the four-dimensional parameter 
space. Besides the expected symmetric fixed point, there are non-diagonal fixed points and 
continuous !ines of two-cycle attraclors, associated with a marginal operator, whích míght 
give rise to non-universal criticai exponents. A scaling analysis indicates that this structure 
is responsible for a novel criticai universality class. In order to check. these results. we 
resorted to an independem thermodynamic calculation, on the basis 01' a transfer-malrix 
scheme. 

The layout of Ihis paper is as follows. In section 2, we define the polymer modcl, and 
present some renormalization-group calculations for two- and four-Ietter (Rudin-ShapiroJ 
subSlitution rules. We show the existence of some surprising structures in parameler space. 
and, in particular, discuss a number of scaling results for the criticai behaviotlr. We then 
proceed to formulate an extension of the transfer-matrix scheme for a two-polymer model. 
Although this technique has already been used for spin systems, its extension for this new 
situadon requires a considerable amount of analytical work, as described in sections 4 <lnd 5. 
In seclion 3, we formulate lhe transfer-matrix scheme for a two-polymer model. In section 4, 
we study in great delail the algebraic structure of lhe Iransfer matrices, in order lo unvdL 
in section 5, lhe existence or a recursion relation for the eigenvalues or lhe Inmsfer malrices 
associated with two successive generations of the hierarchical struclure. In section 6, we use 
the recursion relations in order to write down explicit thermodynamic functions. In section 7, 
we present lhe results for aperiodic models, which are compared to the renormalization-group 
predictions. 

2. The interacting poJymer model 

The binding-unbinding phase transition in a disordered model of two dírected and interacting 
polymers on a hierarchicallattice has been investigaled by Mukherji and Bhattacharjee [9], <lnd 
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we follow Ihese authors on lhe detinition of the model. We simply place two directed polymers 
on a diamond hicrarchical. ll1ey start at one end of the lattice and stretch continuously to the 
other end (the roOI siLes). There is an attractíve inleractíon, -E, whenever a bond of the lattice 
is shared by a monomcr of each polymer. This energy can be made to depend on lhe position of 
lhe bond along a branch. in a random or determinístic fashion. Note thal, a1though seemingly 
al1i1iciaL lhe model is nothing else Ihan a hona fide Migadal-Kadanoff approximation for the 
same interacting problem on a genuine Bravais lattice. 

In lhe basic cell of a diamond lattice, with q branches and p bonds per branch, there are 
contigurations of energy - PE, where the two polymers occupy the same p bonds of a branch, 
and configuralions of zero energy, where the polymers slretch along different branches. Using 
lhe Boltzmann factor y = exp(,BE) and the combinatorial coefficient C~ q(q - 1)/2, lt is 
casy to write lhe RG recursion relation 

" 

, . q-I
\' = -,,"+-- (I) 
. q' q 

Taking p = 2. for example. we see that besides the trivial fixed points, y' = I and 00, 

associalcd wilh zero and infinile Icmperalures, there is a non-trivial fixed point. y' = q - I, 
which is physically acceptable for q > 2 (there Is no phase transidon on the simple diamond 
latticc with q = 2 branches). AIso, from the Iinearization of lhe recursion relation aboul the 
l1on-trivial fixed point. we have the IhermaI eigenvalue 

2(q - I)
A= . (2) 

q 

In order to oblain the specific-heat exponent, a, one should note lhat, as the polymers are 
one-dimensional objects, the thermodynamic extenslvity of this model relates to the polymer 
length. instead of the volume. Thus, the important density is the free energy per monomer, 
which is assumed to behave according to the fundamental scaling relation 

f(y') = pf(y)· (3) 

From Ihis relation. we have the criticaI exponent associated with the specific heat, 

Inp
a=2 (4)

InA 
This yuamily wiU be used to characterize the possible universality classes of the model, 
depending 011 q. p <tnd the presence of aperiodically distributed interactions. 

Considero for exampIe, for p = 2, a layered distribution of interactions [I], Ea and Eb, 
chosen according to the two-Ietter period-doubling sequence, 

a --+ ab b --+ aa. (5) 

In figure I we give an example of the construction of a simple diamond lattice with this 
kind of aperiodicity, starling from the lelter a. Along each branch the interaction energies 
are dislributed according to lhe letters of the aperiodic sequence generated by lhe recursive 
application of lhe rule. The same arguments as used in the last paragraph to derive equation (I) 
for the uniform case, lead to a pair of recursion relations, 

I q I 
y" 

f 

== -YaYb +-- (6)
q q 

and 

f ., q - 1v, = -v-+-- (7).} q' li q 
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}<'igure 1. Inilial slages of lhe cOflslrueliofl of a Migadal-Kadanoff hierarchicallauicc wl!h q = .1 
branches and p 2 bonds per branch, and layered aperiodie interaelions l1ccording lO lhe pcriml 
doubling rule, a ....... ab. b ....... C/a (letters a and b indicare lhe IWO possible values of lhe intcractiol1 
energy, Eu and EIJ). 

where Y",il = exp(J3E".I,) and E",I> > Ois the interaction energy at bonds of types li <lml b. 
respectively. For Ya YI> = y, we recover the recursion relation associated with lhe unil'orm 
model. 

It is easy to see that, for q > 2, there is no physically acceptable non-trivial fixed poinl. 
excepl lhe symmetric fixed point, Y:,b y' = q - I. The linearization oi' the recursion 
relations (6) and (7) in the neighbourhood of this symmetric Ilxed poim leads to lhe malrix 
form 

(l:.Y~) = (1 I) (l:.Y,,) (X) 
l:.y" q 2 O l:.Yb 

with eigenvalues 1\1 = 2y* /q 2(q - l)/q and 1\2 = -y' /q = -(q l)/q. Theret'ore, 
if q > 2, we have 1\1 > 1 and 11\21 < 1, which shows lhat lhe geomctric fluctuations are 
completely irrelevant in this case (since 1\1 is the same eigenvalue associated with the 110n

trivial fixed point of the underlying uniforrn model, and the behaviour is irrelevanl along lhe 
other direction). 

We now tum to a more interesting case. Consider a diamond lattice wilh p 3 bonds 
and q branches, Suppose that the (Iayered) interactions are chosen according to a period-3 
two-Ietter sequence, a --+ abb and b --+ aaa. The new recursion relations are given by 

Yil = -Ya + --o (lO) 

\'
I 

= 
." 

1 7 q I 
Y Y· + -

q' a." q 
(lJ) 

and 
I I 3 q I 

q q 
For q > 3, there is a single non-trivial fixed point, at a symmetric location, 

y,; YI;=Y'= +~J4q-3. (11) 

The linearization in the neighbourhood of this fixed point !eads to lhe malrix equalioll 

(llY~) = (y*)2 (l 2) (llY,,) (12) 
llh q 3 O l:.» 

with eigenvalues 

y*2 3 
1\1=3- -[2q - I J4q - 3] ( 13) 

q 2q 

and 
y*2 1 

1\2 -2- --[2q J4q - 3]. (14) 
q q 
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For 3 < q < 3 + ./5, it is easy to see that AI > ) and IA21 < I. As in the case of 
lhe simple diamond lattice with p 2 bonds, geometric fluctuations are irrelevant and the 
criticaI behaviour is identical to the uniform case. However, for q > 3 + J5 == 5.236068 .... 
we have IA21 > I, and the symmetric fixed point becomes fully unstable, and, therefore, 
callnot be reached from arbitrary initial conditions (the values of Ea and E,,). For example, 
for q 5, we have y,~ = )',: y' = \.561 552 .. " with eigenva)ues AI 2.140568 .. . 
and A1 0.95\ 363 ... < I. For q = 6, however, we have y; = y,; y* == 1.79\ 287 ... . 
with eígenvalues A I 2.573958 ... and A2 = 1.143981. .. > I. But. as in lhe case 
oI' spin models 011 hierarchical lattices [2], there is a two-cycle in parameter space. It 
is easy to numerically locate this cycle at (y~,y;) = (1.419001. ... 2.267305 ...) and 
(2.049 103 ... , 1.30954\ ... ), with eigenvalues of the Iinearized second iterate given by 
AI = 2.624300 ... > I and A2 = 0.772598 ... < I. A new criticai universality elass 
is therefore expected to be defined by this attractor. 

The behaviour in parameter space is much more interesting if we consider the Rudin
Shapiro. four-Ietter substitution mIe, a -+ ae, b -+ de, e -+ ab. d -+ db. Consider a simple 
diamond Illttice with p 2 bonds and q branches. It is straightforward to write four algebraic 
recursion rclations. 

y;' = y"yc/q + (q - I)/q y~ = YdYc/q + (q - ))/q (15) 

.V: y"y,,/q + (q - I)/q y~ =Ydy,,/q + (q - I)/q (16) 

which lead to the symmetric fixed point 

.v,: = y';; = Yi: = yj y' == q L (17) 

From the linearization about this fixed point, we have the eigenvalues 

q I rzq - I r;;q - I 
A I 2-- A 2 = y 2-- A3 = -y2-- A4 = O. (18) 

q q q 

The introduction of aperiodic interaction5 becomes relevant for the sim pIe diamond lattice if 
lj > 2 +.fi 3.41 ... , which corresponds to IA21 = IA31 > L 

Recursion relations (15) and (16) are 50 ~imple that we can perform a number of detailed 
calculations. In particular, it is easy to show the existence of additional, non-diagonal fixed 

Ipoints. given by I.: 
I 

Y;.d 4(q _ I' [q(q2 - 2q + 2) ± q/(q2 - 2)(q2 - 4q + 2)] (19) 

. q-I 
y,1.I: q (20)

v'" d.u 

The Jacobian matrix assaciated with the linear form in the neighbourhood af these fixed 
paints can be written as 

y; O Y: O)* •I O O Yd Yc 
O O . 

O yj O Y; 
Besides two trivial eigenvalues. A3 = O and A4 = -I, there is an additional pair ofeigenvalues 
(I A ti > I and IA21 < I) given by the solutions of the quadratic equation 

2q4 A 2 4q2(q2 +q _ I)A +q4 + 8q3 _ 4q2 - 8q +4 = O. (22) 

q(yi; Y; (21) 
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As IA41 = I, we have a typicaJ case of marginal behaviour, whích cannot be analysed without 
resorting to higher-order calculations. However, the marginal operalor does not give rise to 
a tine of fixed points, as could be expected. Instead, with an additional algebraic elTon, it is 
possible to show the existence of a continuous line whose points are two-cycles, by solving 
the polynomial equations 

(23)Y".h,c.á Y:.b.c.á(Y" , Yb, Yr, Yá) 

where y" is the second iterate of the recursion relations. Given any q > 2 + h. Lhese 
equations lead to a pair of one-parameter algebraic curves, whích meet smoothly and 1'01111 

a single, non-intersecting closed curve, containing lhe non-diagonal fixed points. Any poinl 
belonging to this c10sed curve is mapped onto another point 011 the curve upon one ileralion 
of the recursion relations, and back to itself upon a further iteration. We have used algebraic 
computation to check this result very thoroughly. As an example, for q = 4. we have lhe 
equations 

t + 4 
v -3- (24) 
. (/ - 4t - 3 

70t 2 + 71t - 114 ± g(t) 
v/; = - 3-:--::---::-----::___-.::...-:-: (25) 
. t[6t2 - 137t + 78 ± g(t)] 

6t2 - 128t + 114 ± g(t) 
)'c =- (26)

3t(t + 4) 

and 

(27)Yd 

with 

g(t) = (36t4 2220t3 + 15 529t2 
- 27 132t + 12296)1;1 (28) 

and the parameter t taking values between 1.5142 ... and 5.4112 .... In figure 2 we show a 
three-dimensional projection of this attractor. The Iinearization of the second iterales abou! 
any point of the curve leads to the eigenvalues O, -I ând a conjugale pairo 1A li > 1 anti 
IA21 < I (the values of which do not depend on the point about which linearization is bcing 
carried out). The etl'ects of the marginal eigenvalues on the specilic-heat exponent. I'elated lo 

the existence of an extended attractor in parameter space, have to be checked very carefully. 
so we tum to the direct thermodynamic analysis of the free-energy singularity. 

Before proceeding to the transfer-matrix calculations, however, it is worth remarking thul. 
fram a braad renormalization-group perspective, the relevance and irrelevance 01" aperiotlic 
distributions of couplings is related to the existence or not of a second eigcllvallle with 
modulus Iarger than unity. The general structure of the recursion rclations can bc useu lo 

derive a relevance criterion which is ultimately based on the geometry 01' the laltice (Ihat is. 
the values of p and q), and some measure of the 'strength' of the aperiodic ftuctuations, slIch 
as the wandering exponent [6]. 

3. Transfer-matrix formulation 

One ofus has successfully used a transfer-matrix (TM) technique to obtain the thermodynamic 
properties of severaI spin models on fractallattices [3,4]. The essential sLep of this scheme 
consists in the derivation of maps relating the eigenvalues of the transfer matrices associated 
with two subsequent generations. G and G + r. In a certain sense. this formalism ís cquivalent 

!.,. 
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5, 

Figure 2. Three-dimensional projeclion of lhe attractor of lhe RG recursion relations for lhe 
Rudin-Shapiro aperiodic sequence. in a lattice wilh p 2 and q = 4. The non-diagonal fixed 
poínts are shown as circles. 

~ lo a melhod used by DelTida et ai [10] for establishing a map for the free energy, although it 
enables the calculation 01' a correlation length, which tums OU! to be very useful for locating 
lhe criticai tempera!ure (in spin systems). 

In order to introduee the transfer·matrix formulation, let us define lhe model in a 
mathematically more precise way. Again, we will consider a sim pie diamond hierarehical 
luttice (remembering that it has q branches and p bonds per branch in each basic cell). At 
a generation G of the hierarchieal eonstruetion, the lattiee has qG branehes, eaeh of them 
formed by pC bonds. A polymer A, extending from one root site to lhe other, is formed 
by pc; cOllnected monomers, and represented by a directed continuous path between the two 
root sites. A given monomer. labelled i (O ~. i ~ pG - I), occupies one of the qG available 
branches at lhe ilh position along the path. We may define a numbering for lhe qG branches of 
lhe lallice. and leI lhe variables ai indicate which one is occupied by lhe ith monomer; clearly, 
I ~ (li ~ qG, wilh analogous definitions for the other polymer, B. The two polymers interaet 
at position i, wilh energy -Ei < 0, ifthe ith monomers ofthe two distinct polymers occupy lhe 
same bond (note that the energy depends only on the position i, since we will consider layered 
interactions). Ir lhe ilh monomers occupy dislinct bonds, the interaction energy vanishes. 

1l1is definition 01' the two·polymer model can be summarized by the Hamiltonian 
~d. "G_l 
d' 

1íc - L E; li (a;. b;) (29) 
;",,0 

where li (ai. bi ) indicates a Kronecker delta. 
In figure 3, we illustrate the simplest case, for G = I, P == 2 and q = 2. Note that, in faet, 

we are considering a periodie ehain of N hierarehieal eells, each one grown up to generation 
G. For a single cell, as each monomer can independently occupy any of lhe q branches, there 
are q/' possible conligurations for each position i (remember that, as p 2, i can have only 
two values in eaeh cell), so that a total of 16 possible states ean be devised for this specifie 
situation. However, we have to take into aceount that each polymer is required to form a 
continuous path belween lhe root sites, so lhat several configurations have 10 be exc\uded. 
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Figure 3, Periodic chain of N hierarchical cells joined by lhe roOI siles. each cOllsisling ofthe lirst 
generation of a diamond lallice wilh p = 2 and fi = 2, This is lhe initial slage oI' lhe constructio!l 
of lhe Iransfer-matrix formalism for lhe ínteracting polymer model. 

Fonnally, we may calculate the partition function including these forbidden configurations. 
if we introduce in the Hamiltonian an additional tenn of lhe form 'f} L:Yi(ai. ai+l. b;, bi+d, 

, with 'f} ....... 00, such that Vi = O for the acceptable configuralions and Vi > {} whenevcr ai. 

ai+1 and bi , bi +1 are not properly constrained. The explicit form of this potential is somewhat 
cumbersome, and will not be given here, 

Although it is straightforward to write a partition function for the particular case illustratetl 
in figure 3, 

ZI = (2e#'o e{3E! + 2)N (3m 

the calculation of Zc, for arbitrary values of G, and hence of the thennodynamic propelties 
of the model, represents a much more difficult task. This is the reason to invoke lhe lransfcr
matrix technique. However, this problem of interacting polymers, with interaclion cnergics 
depending on monomer positions along the bonds, requires a complctely new dclinition of lhe 
transfer matríces. 

For the sake ofsimplicity, we restriet the presentation of the formalism to the homogeneous 
(uniform) system, which requires a smaller number of different types of elementary TMs. lt 
is straightforward to work out an extension for the more complex situation of a model wilh 
aperíodic interactions. 

With the inclusion of the infinite-energy term, equation (29) can be written in lhe 
symmetrized form, 

pO_l p"_1 

no=-:' L [õ(ai,bi ) +ÕCai+l,b'+I)] + 'f} L V,(aj,a;+I,bj.h'+I) (31)
2 ' 

;=0 ;=0 

where we impose periodic boundary conditíons, li pC = ao and bpG' = ho. Now wc define lhe 
q2C x q2C matrices, 

(Mo{i)) b'.' exp {-2f3é [õ(a;,bj)+O(lIi+l,bi+l)]+f3'f}V;Cai,ai+!,bí,bi+d } (32)
ai l.aH.I()iTl 

and recal! that the index i ranges from O to pc I (the length of each polymer in generation G 
is pO). Also, it should be remarked that, in the double indices of MgJ, each term ajb; must be 
interpreted as a tensor product of the variables aí and bi , each of them taking qG independent 
values. The Boltzmann weights at each Mg1 relate to the attracting energy between two 
monomers and to whether the ith monomer, placed at the bond ai (b;), can be linked to lhe 
(i + l)th monomer at the bond ai+l (bi+l), without violating the continuity constraint. The 
definition of the TMs in equation (32) leads to the formal identification of the partition function 
with the trace of a product of TMs, 

pG_l 

Zo = Tr n Mg) == TrMo. (33) 
1=0 

Note that in this equation we considered N = I, since períodic boundary conditions have 
already been enforced. 
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In the following we will show that Me has one non-zero eigenvalue, which we call17c, 
and which is obviously its trace. For the sake of clarity, we now state the result that I7c is 
given by a recursion relation, 

l/C q[I7~-1 + (q I)xLI] (34) 

with 

Xc = (/2"-1) (35) 

anti l/O = y2. ll1e next lwo sections are devoted to the derivation of this result, and some 
readers may be interested in skipping directIy to section 6, where we establish recursion 
relations for lhe relevant thermodynamic functions. 

4. Detailed structure of the matrices 

The essential diffjculty in lhe evaluation of Zc has been shifted to the calculation of the 
eigenvalues 01' a product 01' different kinds of TMs, M~). In arder to emphasize the main 
ideas 01' lhe method. lei us explore in greater detail the structure of lhe matrices in the case 
illustrated in figure 3. where now the partition I'unclion is the one given by equalion (30), with 
€I = t2 (remember we are considering uniform interactions for lhe time being). Defining now 
r = exp(fJE/2). we nOle tha! the TMs M~~I assume lhe two distinct forms, 

y y2. 

MOI Y 
I 

= L(!) ®J(I)
1 

(36)1 1 - 1y- y-Y ~) ~ C !) ®(~ Y) 

«Y Y 

and 

O O 

? ~) ~ (' 0) (I 0) = L(O) ® J(O) (37)MiO) = ~ O .V- O O I ® O I - 1 1C
I O 

O O I . 

depending on whether lhe bonds at sites i and i + I mcet at a single vertex, where ali four 
bomls an~ connected, OI' at two vertices, where the bonds are connected pairwise. Comparing 
equalions (36) and (37). we note that several matrix elements in equation (36), which are equal 
lo y and I, are replaced by °in equation (37). They result from the presence of the term 
exp(-fJ/) -> Oin the Boltzmann weights, indicating that the polymer that arrives at a verte x 
where only two bands meet cannot jump to a bond nOI incident to that vertex. For this simpie 
situation. equalÍon (33) reduces to 

~.~ 

ZC=d = Tr (M~l)MiO)) == Tr (ql)L\O) l8l J\I)J\Ol). (38) 

The four eigenvalues of M1 :::: M\llM\Ol are given by the independent products of lhe 
eigenvalues af qllqOl (which are 2 and O) and those of J\I)J\O) (which are y4 + I and O). 

Thus, M\I)M\Ol has one single non-vanishing eigenvalue, which is A :::: 2(y4 + 1). 
Restricting the analysis to p = 2, we can show that a similar resull is valid for any q. 

as Mil) and MiO) are expressed in terms of Kronecker products af matrices with the same 
structure as thase which are present in equations (36) and (37). AIl elements of lhe q x q 

. . L{I)· I '. (J(I») 1 (J(l») (J(I») .. I 2 h'lmatnx I areequatoumty. I I.I=Y' 11./= I 1.I=y.or = , .... q,wle 

ali othel' elements are set to unity; qO) is the identity q x q matrix, while J\Ol is a diagonal 
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Figure 4. Second stage of the construetion 01' lhe transfer-matrix formalism. Now. eaeh ccll 011 

lhe periodic ehain is a diamond lalliee of lhe second generalÍol!. 

matrix with y2 in the first entry, and 1 along the rest 01' the diagonal. The only non-vanishíng 
eígenvalue is A = q(y4 +q - I), which confinns the previous result for q 2. 

If we go into the next generation, G 2 (see figure 4), lhe basíc ceIl of lenglh 22 

is assocíated with three different types of matríces, M~), j 0, 1.2. They dcscribc, 
respectively, the situations where the bonds at position i meet with those at position i + 1 
at 1,2 or 4 distinct vertices, each one with connectivity 2q2, 2q and 2qO. For q = 2. Ihese 
matríces are 

M(2l=(ll)0(' 	 (39)
:) @ (r, 

Y Y 

2 I' 1 1) 
° MO) = (1 0) ° (I :)@U 

y 

(40) 
2 1° 1 	 ° 

o 

r)
° and 

Y2 o o 0)
100

M(O) = (' 0) (' 0) ° 	 (41)20,° 01 ° 0 o 1 o .
( 

o ° '0 I 

The presence of o in equations (40) and (41), and the fonn of lhe matlices for larger values 
of q follow from the same kind of arguments already used to díscuss the generation G = I. 
To evaluate the partition function Z2 it is necessary to identify the order in which the factors 
Mil), M~2l and M~) are multiplied to fonn the matrix M2. This can be easily realized if we 
recall the assocíation of the different matrix types with the various kinds of vertices along thc 
hierarchicallattice. We thus have 

- M(O)M(llM(O)M(2)M 	 (42)2- 2 2 2 2 

from which it is straightforward to calculate Z2' 
Let us now obtain the structure of the matrices Mo for any G. 111is follows from 

equation (33), from lhe hierarchical structure of the lattice and from lhe detailed discussion 
of lhe fonn of matrices M~i) and Mf'. The first important property related to the Slructure 
of the lattice is that, along each branch, there are sites with differenl connectivities, and 
they appear according to a well-defined sequence. The difference in connectivities results 
in local variations of degrees of freedom, since lhe polymers can choose among different 
numbers of branches. The inner sites can be of G types, the connectivities of which are 
2, 2q, 2q2, •.•• 2qO-l, while the root sites have connectivity 2qG. We identify the type 01' 
a site by the variable s, such that the connectivity of a particular sire is 2qs. Ler Se be lhe 

, I 
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scquencc of pC numbers that identifies lhe order in which the several kinds oI' sites appear 
along a branch in generation G. For inslance, SI {O. I} and S2 = {O. I, O, 2). We note that 
Se; can be oblained by the concatenation of two sequences SG-I, replacing lhe last symbol 
(C - I) by G. Also, we observe Ihat SG conlains 2G- 1 symbols O, 2G- 2 symbols I and 50 

r01'lh. until one single symbol G - I (at the central position) and one symbol G ai lhe rightmost 
position. As equation (42) suggests, the matrix associated with a site of type s is Mg), so Ihat 
Me; dccomposcs into a producI of elementary matrices in a well-defined order, 

.k M M(O'M(l)M(OlM(2)M(O)M(I)M(O)M(3) M(OIM(G) (43)G GGGGGGGG"'GG' 

We now study the slructure oflhe q2G x q2G matrices Mg l . Each ofthem can be expressed 
by lhe Kronecker product oflWO qG x qG matrices, LG and .lG. 50lhal 

[L(OlL(l)L(OlL(2lL(OlL(l)L(OlL(31 L(O)L(Gl]M G G G G G G G G G ... G G 

® [j(O) jO! j(O) J(2)j(O) jO I ,(Olj(3l ... j(O)j(Gl]
G G G'G G G'G G G G 

=QG®RG 	 (44) 

where lhe scquence Se conll'Ols lhe numbering order in both QG and Re. 111en, we note from 
cqumions (39)--(41) Ihat each Li~l can be further expressed by lhe Kronecker product of G 

malriccs 01' order Cf. each of which is either lhe unit q x q matrix I or the constant q x q matrix 
K. wilh ali clcments sei lo unity. 

111C factor K expresses allowed lransitions of the polymer from a given branch to 
ncighbouring oncs. while I indicates a restriclion for lhe polymer to change from one branch 
lo anolher. 50. il is easy to see lhal L~), whích describes lhe site wilh connectivity 2q G. is 

rormcd by lhe product of G matrices K, while L~l. related to sites with connectivity 2qo, is 
formed by products of matrices I only. If we define A ®G to be the Kronecker product of G 

matrices A. (hen we can write the general form of the matrices L~) as 

L~) = I®(G-gl ® K®g. 	 (45) 

Also. it should be noted that, for g < G, the matrices L~) and L~~ I are related by 

L~) = I ® L~~I' 	 (46) 

The matrices J~) canno! be funher decomposed in terms of Kronecker products. but they 
can bc expressed as 

(~' = L(KJ + H(II) 
t 	

(47)G G G 

where H~~) is given by 

y-'- I if ) = I

I if i = I } E {2•...• qg}(H~))ij = 	 Y - I (48)
y-I if i E {2.... , q8} }=I 

O otherwise 

Ir g < G, it is also possible to see that 

H~) H~~I EB OEB OEB ... EB o (49) 

where o indicates the null qG-l x qG-1 matrix. which appears q - I times in the direct sumo 
This ex pression can also be written as 

I O O 
O O O O 

(g)H~) = O 	 O O O) 
(50): ®HG_, 

[ 
O O O 
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where the first matríx is of order q. Combíníng this last equation with equation (46). we oblaín 

i g ) O O OO-I 
L(ldO O OO-I 

L(~)i g ) -I®L(g) +H(g) O O O (51 )a-IO - O-I O 

L(~)O O O O-I 

which is valíd for g < G. In this expression, the O represent nulI matrices of arder qU-I. 

so lhat J~) is a block-diagonal matrix, with one J~:l block and li - I blocks Ld~l in the 
diagonal. 

The particular structure of the matrices L~) and .J~) leads to a recurrcnce relalion for lhe 
only non-zero eigenvalue ofMo in terms ofthe corresponding eigenvalue of MG- 1• This wíll 
be shown in lhe next section. 

5. Eigenvalues of the matríx Me 

The eigenvalues 01' Ma are given by ali distinct products of lhe eigenvalues of QG anel RG. 
Let us first consider the eígenvalues of Qo. According to equatíon (44), Qo ís expressed by 
the usual matrix products of matrices which are themselves Kronecker products of only IWO 

types of matrices, I and K. Then it is easy to show that 

Qo = K 181 K2 181 K4 181 ... 181 K2G
-

2 
181 K2G

-' • (52) 

Using the relation 

K n =q"-IK 

and the identity 

O-I 
02)2g 

- I) = 2 - G - I 
8=1 

it is pos5ible to write equation (52) as 

0-1 )
Qo nq2"-1 K00 . 

( 
g=O 

(53) 

(54) 

i . 
~ . . 

(55) 

The rank of K is unity, and its only non-zero eigenvalue is q. [t follows Ihat qO is lhe only 
non-zero eigenvalue of K00, 50 that Xo, the eigenvalue 01' Qo, is given by 

Xo =q(2
G
-Il. (56) 

Now, let us calculate the eigenvalues of RG, defined through equation (44). First, we 
write RG in the form 

2G G 


2 1 )
ORG =nJ~Gh = J~G)I J~) (57) 
(

1=1 
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wherc (Sc)/ represents the [th number in lhe sequence Sc, ll1en. we note lhat the matrix .J~) 
can be wriltcn as 

J(O-I) 

, O-I EC-I EC_I EO-I 


L(O-O L W - ll L(O-ll
F C- I C-I C-I O-I 

JI(;l  L(C-I) L(C-I) UC-Il I (58) I·· 
• G  FC-l C-I C-I C-I i 

1. I 
L W ll 11 11F - L W - L W 

C-I C-I C-I C-I 

where ali the elements ofthe qC-I x qC-1 malrix EO-I are equal to unilY, with the exception 
of those 01' the Iirst row, which are equal to y. The matrix F O-I is the transpose of EC-I' For 
g < G, we recall that equation (51) uncovers lhe block-diagonal slruclure or .J~), 50 Ihat 

20 - 1 J(S"l! O/=1 C 

fI 
2"-1 O 02G -1 L(Soh 


J(s<;)/ == 1=1 O (59)
C 
(0 

, 
/=1 : O"-~L(SG)I)O O 1=1 o 

wilh q blocks of order qO-1 in lhe diagonal. Let us now introduce the notation 

2(i -I 

fI - fI J ISG )/ (60)J - C-I 
1=1 

witll the analogous definition for the product ofthe matrices L~). Making use of equations (58) 
and (59), we obtain 

fI J(C-I)
J O-I fIJEo-I fIJEo-I nJEO-1 

fI LW-i) n L IO - I ) n LIC-I)fILFc - 1 L O-I L C-I L O-I 

n L(C-Il n L(C-I) n L(O-I) (61)Rc nLFo - 1 L C-I L C-I L C-I 

n 00-1l n L(O-I) n L W - 11 
nLFc-1 L O-I L C-I L O-I 

Lei us cOl1sidcr the entries of this matrix. Take, for instance, 

"'_I )
n L(C-I) - [10So), L(C-I) 

L C-I - C-lO-I( 
1=1 

'\ 2[1G-' L(SG)l) ( 2[1G-1 L(SO),) L(O-I), (62)
C-I O-I C-I 

) 

( 
/"'1 1=20 -'+1 

The fil'st factor is c1early QO-I' as lhe sequence So is equivalent to SO-I until the position 
2G I 20I = - , However, Sc is also identical to SC-I between the positions [ = - 1 + I and 
2cI - I, according to the rule to generate So from SC-I' Thus, Ihis factor, multiplied by 

(C-i) Q
L C-I ' also leads to O-I, 

n L(C-I) _ Q2
L C-I - C-I' (63) 

Following the same arguments. it is possible to show that 
(C-1) 2nJ.1C-I = RO_I (64) 
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50 that 

RLl n"Ec_1 nJEC_1 nJEC_I 

nLFG- 1 QLI Qb-, QL, 

Rc = I nLFc - 1 Qb-, QLl QL, (65) 

fhFG- 1 Qb-I QLI Qb-I 

Now we recaI! that RG is a product of the matrices J~), including .J~7). The rank oI' lhis 
last matrix is unity, as one sees from equation (58). Using the Frobenius inequality for the 
rank of matrices [11], we then see that the rank of Rc is also unity. Then, the only BOI1-zero 
eigenvalue ÀG equals the traee of RG, so that 

ÀG = TrRLI + (q - I)TrQLI' (66) 

However, it is clear [hat Tr R~_I À~_I' Also, from equation (56), we have Tr QL I 
xã-I" so that 

ÀG = ÀLI + (q - I)X~_I' (67) 

As Ào = y2, this equation gives rise to a recursion relation for lhe eígenvalues of R(;. Ir we 
call11G the only non-zero eigenvalue of Me, we may write 

11c = XGÀG = XG[ÀL, + (q - I)xLI]' (61'\) 

From equation (33), one sees that Zc = 11G, since the trace is just this nOI1-zero eigenvalue. 
Now, using equation (56), we have 

Xc =qX~_1 (69) 

from which we are finally led to the map 

11c =q[11LI +(q l)x~_tl· (70) 

6. Thermodynamic functions 

If we take the Boltzmann constant k8 = I, the free energy per monomer 01' the syslem may 
be written as 

T T
Ia =--lnZo = -- ln 110· (71 )

2G 20 

Defining an auxiliary map, Ko X'á/11G, we have 

T ( 2) Tfc = 10-1 In 1+(q -I)KG _ I - 2 In2 (72)20 G 

where 

K2 _ q G-I
K0- 2 . (73)

1+ (q - I)Ko_1 

The recursive iteration of equations (72) and (73), with the initial conditions fo = -E and 
Ko =exp(-,BE), leads to the free energy permonomer for any generation G, which converges 
to a well-defined free energy in the thermodynamic limit, G __ 00. Maps for additional 
thermodynamic functions, such as the entropy and the specific heat, can be obtained by taking 
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Figure 5. Enlropy and specífic heal for li uniform mOdel. in a lattice with p 2 and q = 4. 
calculaled using lhe transfer-matrix technique. In this figure EI kB = L 

lhe derivalive of equations (72) and (73) with respect to temperature. For the entropy per 
monomer. tor example, we obtain 

I
So = .\'0-1 + .,0 In (I + (q - I)KLJ + I- 2(q - I) KO-I aKo 1 ln2 (74)~ 20 1+(q-l)K2 aT +O-I 

where 
aKO 2qKo-1 aKo_1 
-= ,-- (75) 
aT (I + (q - I)Kz,_lt aT 

Asan example, in figure 5 we show lheresults for the entropy andspecific heat ofa uniform 
model on lhe lallice with p 2 and q 4. Numerical analysis shows there is a genuine 
singularity, associated with a divergence of the specitic heat at a criticaI temperature. Note the 
il1lcrcsting bchaviour of the system above the transition temperature, with a constant entropy 
per monomer. ando consequenlly, zero specific heat. On physical grounds, Ihis result should 
have been anticipated, since lhe polymers are completely unbound on the high-temperature 
phase, and the maxímum amount of dísorder is attained independently 01' temperature. The 
RG approach, however, does not yield such a global picture of the thermodynamics, which is 
possible only in lhe TM framework. 

To check the reliability of the method, and its compatibility with the RG results, we 
., ., 	 may compare the criticai temperature and exponent it yíelds with those predicted by the 

renOl'malization-group calculation. For any value of q, the fixed poinl y. == q I, with 
y (cxp {lE), gives lhe criticai temperature 

E I 
~=-	 ~ . kB In(q - I) 

with a criticaI exponent given by equations (4) and (2). For q == 4 and E/ kB = I, we have 
Te = 0.910239 ... and O'. = 0.290488 .... The numerical analysis of data in figure 4leads 
to Te ::::: 0.910 239 and O'. ::::: 0.2905, which confirms lhe accuracy of the method. 

Now we remark lhat the models we are interesled in include more than one interaction 
energy, depending on the position i along the path between the root sites. The basic steps 
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of the TM scheme can be adapted in order to obtain the corresponding maps, alLhough much 
attention has to be paid to ali the details. For instance, ir we consider an aperiodic model wilh 
the presence of two distinct interaction energies, which are placed along the lattice acconling 
to the period-doubling sequence a -+ ab. b -+ aa, the method requires the definition oI' two 
matrices Me und Mt, the eigenvalues of which are rJ~) and rJ~). Tlle maps for rJ~) anel rJ~~) 
are written as 

(a) (a) (li) (
rJG =q rJG-I1JG-1 + q -

I) 4 ]
XG-I (77) 

and 

(11)
rJG = (( (a) )2 4 ]q rJG-l + (q - I)XG_1 . OS) 

Note that each one 01' these eigenvalues gives rise to a different partítion functíon. associaled 
with the choice of a or b as the initialletter to be iterated according to lhe inliation mie. We 
are always interested in sequences generated by the recursive applicarion 01' lhe rule lO the 
initialletter a. 

If the aperiodicity is induced by lhe four-Ietter Rudin-Shapiro sequence. a -- ai'. 

b -+ de, e -+ ab, d -+ db. the set of four maps for the eigenvalues is given by 

(a) (a) (c) ( I) 4 ] (79)rJG = q rJG_l 7G_1 + q - XG-I 
' 

(h) [(e) (ti) ( I) 4 ] (SO)rJG q rJG-1 rJG-1 + q - XG-I 

(í') [(a) (1)) ( ) 4 ] (81)rJG = q 1]G-I1]G-1 + q 1 XG-l 

and 

(tl) (b) (a) I) 4 ]
1]G = q 1]G-1 rJG-1 + (q - XG-l' (82) 

The free energy per monomer, along with its temperature derivatives, can be simitarly delined. 
so thar the singularity at the phase transition can be analysed directly. 

7. Discussions and results 

As discussed in section 2, the RG analysis of the uniform model indicates the presence oI' 
a second-order phase trunsition for q > 2, with the specific-heat clitical exponenl given by 
equation (4). In the case ofirrelevunt aperiodicity, that is, when thediagonal fixed point has one 
relevant eigenvalue, ct is given by the same expression. For the period-3 sequence. however. 
the diagonal fixed point is completely unstable, and the two-cycle should be responsible for 
the criticai behaviour, as in the case of the spin models [2]. In this case. the scaling analysis 
must be somewhat adapted to tal<e into account that two renormalization-group íteratíons are 
needed in order that the system goes bacl< to the víciníty of one oI' the two poínts that are part 
of the two-cycle [10]. The result is simply that the specífic-heat criticai exponent is now gíven 
by 

Inp 
ex =2_2 (83)

InA 

where A is the leading eigenvalue of the linearized second-íterate of the RG recursion relations 
about any one of the two points of the attractor. The results of this analysis have already been 
given elsewhere [I], and will not be repeated here. 

For the model with Rudin-Shapiro aperiodic interactions, we remarl<ed above that there 
exist two non-diagonal fixed points together with the curve composed of two-cycles, and Ihat 
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Figure 6. Specí!ic heat of lhe model with Rudin-Shapiro aperiodicity. in a luttice with p 2 and 
'I = -lo calculuted using lhe transfer-matrix lechnique. In this figure €,/ is 100 times grealer than 
the other energies. 

lhe linearization 01' the second iterates 01' the recursion relations about any point on lhe two
cycle curve gives the same eigenvalues. For each q > 2 + -Ji. we may lherefore determine 
numerically which value of ex equation (83) predicts, and then compare it with the direct 
analysis of the singularity which comes from the TM method. It is also possible to obtain 
OI in lhe usual way, linearizing the recursion relations (first iterate) about the non-diagonal 
fixed points, using lhe leading eigenvalue that comes from the solution of equation (22). The 
coincidence 01' lhe values is already an important hint of the correclness of scaling predictions, 
and we have indeed verified it for several choices of q. 

In figure 6 we show lhe TM results for the specific heat in a lattice with q = 4, with 
li certain choice of interaction energies. The first interesting feature is the appearance of 
log-periodic oscillations in lhe low-temperature phase, as in spin models [3). 111is is a natural 
consequellce oI' lhe discrete scale-invariance 01' the aperiodie sequence (due to its sei f-similar 
charactcr), which implies a natural rescaling factor in the renormalization group [12]. Several 
different values ofthe interaction energies must be separately analysed, and the net result is an 
exponent ex = 0.252 ± 0.08. Two points must be carefully stressed: first, that some choices 
for the energies CE" EeI and Ei> == Ec, for instance) give rise to an effectively periodic model, 
because oI' the symmetries of the Rudin-Shapiro rule, and should therefore be kept oul of the 
lInalysis: second, ex does not show any important dependence on the values (provided they are 
!lot of lhe form that makes the model effectively periodic, of course), which points to a true 
'aperíodic uníversality c1ass' assocíated with the Rudin-Shapiro geometrical perturbation of 
the mode!. Now, for q = 4, the scaling result is OI = 0.253692 ... , in stríking agreement 
with the TM value. The same scenario is present for several other values of q we have tested, 
which leads us to believe in the correctness of the methods. 

In conclusion, we have presented detailed renormalization-group and transfer-matrix 
calculations for a class 01' interacting polymer models on diamond-like hierarchical lattices, 
with aperiodically distributed coupling constanls. Although straightforward, the exact 
renormalization-group analysis has revealed a surprising family of attractors in the case of 
Rudin~Shapiro aperiodicity, and this prompted us to resort to the transfer-matrix formalism 
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to check the scalíng results. However, we had to develop a complete reforrnulation of [his 
method, in order to apply it to the polymer problem. The transfer-matrix calculations have 
confirrned the results of lhe simple scaling analysis, but have also revealed peculiarilíes of lhe 
transition that were not accessible to the renorrnalization-group study. What is most imp0l1ant 
is to note that aperiodic perturbations may lead to new universality classes, adding up to 
the usual criteria of dimensionality and symmetry. In a sense. the breakdown 01' translution 

.! 
, 

invariance may be relevant to the deterrnination of new types of universal behaviour. and the 
particular way in which this invariance is broken must be taken into account. Tlle introduction 
of disorder, for example, is a way of breaking translation invariance. and there are several 
instances in which its effects on criticai behaviour are well known. Aperiodic distributions of 
couplings are another way of accomplishing this, and, although more difticult to implemel1[ 
physically, they are amenable to more controlled calculations, such as those presented in Ihis 
paper. 
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Abstract 

\Ye present a comparative study of the effects of random and aperiodically dis
tributed interactions on the criticai behavior of a model for two interacting poly
lllers on a diamond hierarcrucaliattice. The problem is formulated in terms of exact 
renomalization-group recursion relations. In the disordered case, it is possíbie to de
\·elop a perturbative treatment in order to obtain the fixed points of the moments 
associated with the random distribution of interactiollS. Fully imcorrelated dísor
der may become relevant, dríving the system away from a homogeneous fixed point. 
Layered disorder may lead to a breakdown of the perturbative treatment. In the case 
of aperiodic interactions, we also show some examples of relevance and irrelevance 
of geomentric fiuctuations, and further investigate the models by resorting to an 
indepelldent transfer-matrix analysis, which fully corroborates the scaling resuits. 

J(e:l/ '/lJ01'd8: Interacting polymers, inhomogeneous media, disordered systems, 
apcriodic systems, criticaI behavior 
PACS: G4.GO.Ak, 61.41.+e, 61.43.-j, 61.44.-n 

" "'i 
1 Introduction 

Thc prcscncc of impuritics and dcfccts in statistical models, lcading to in
homogcncitics and thc brcakdown of translational invariancc, is a continuous 
sourcc of ncw conccpts and qucstions. Thc introduction of qucnchcd disorder, 
in thc form of random distributions of intcractions, dilution, random fields, 

* Work supported by Brazilian agencies Fapesp and CNPq. 
1 Corresponding author. 
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and a host of other realizations, gives rise to extensivcly studied problcms. It 
is known [11 that some implementations of quenched disordcr may bc classified 
as relcvant or irrelevant from the point of view of changes in the criticaI prop
ertics of statistical systems. In some reccnt publications [21-[51, \Y() hayc lUiCd 

rcnormalization-group (RG) and transfcr-matrix (TM) tcchniqucs to investi
gate thc cffects of aperiodicaUy distributed (but not disordercd) interactions 
on the criticaI behavior of a number of mode! systems. Wc thus rder to a dif
ferent instance of lack of transIational invariance, which may also be classified 
as re!cvant or irrelevant in terms of the criticaI behavior [61. 

In this note we briefly review our previous work [2,3] for a (very simplc) modd 
of two directcd polymers on diamond-like hierarchicaIIattices, with aperiodic 
Iayered distributions of interaction encrgics, according to various substit.utioll 
rules. The results wiU bc compared to calcuIations for the disordcred COllll 

terparts of this model. In Seco 2 we introduce the modcl and disCLlSS the BC 
behavior for uniform interactions. In Seco 3 we consider disordered vcI'siolls of 
the modcl, showing that it is possible to analyze the fixed-point probabilit,y 
distributions perturbativcly, and that they strongly depend on the geomet,rie 
characteristics of the Iattice and on whether disorder is corrc1atcd (la:vcrcd) OI' 
noto In Seco 4 we consider aperiodic cases, from the RG point of view and then 
using TM methods, and prcsent several examples of reIevant and irrclcvant. 
aperiodicity. We go beyond the scaling calcuIations, in order to achieve a better 
understanding of the RG flux structure in the relevant case and characterize 
the new (rclevant) universality classes. 

The interacting polymer model 

The binding-unbinding phase transltlOn in a disordered modcl üf two di
rected and interacting polymers on a hierarchicaIIattice has becn investigatecl 
by Mukherji and Bhattacharjee [7J. Each polymer is regardcd as a directed 
random-walk, starting at one end of the lattice and stretching continuously to 
the other end (the root sites). There is an attractive interaction, -I', whenever 
a bond of the lattice is shared by a monomer of each polymcr, which can be 
made to depend on the position of the bond aIong a branch. 

In the basic ceU of a diamond lattice, with q branches and b bonds per 
branch, there are configurations of cnergy -bE, whcre the two polymers oc
cupy the same b bonds of a branch, and configurations of zero energy, where 
the polymers stretch along different branches. Csing the Boltzmann factor y = 
exp (f3E), it is possible to write the recursion rclation [21, y' = yb /q+ (q - 1) /q. 
Taking b = 2, for exampIc, we see that besides the trivial fixed points, y* 1 
and 00, there is a nontrivial fixed point, y* = q -1, which is physically accept
abIe for q > 2 (this polymer modcl does not have a phase transition on the sim
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pIe diamond lattice \vith q 2 branches). Also, from the lincarization about 
the nontrivial fixed point, we have the thermal eigenvalue, A = 2 (q 1) /q. 
Csin~ a standard scaling; assumption [7], the criticai exponent associated with 
thc spccific hcat is gÍ\-cn by Q = 2 -lnbj InA. 

Effects of disorder 

Consider a fully disordcrcd modcl on a lattice with arbitrary b and q, that is, a 
case in which the interaction energies are independent, identically distributed 
mndom variables. Following Mukherji and Bhattacharjee [7], we write the 
recursion rclation 

.i/ = [y(1l)y(l2) ... y(lb) + ... + y(ql)y(q2) ... y(qbl] /q2 + (q - 1) /q, (1) 

wherc y(íj) is thc Doltzmann weight of the j-th bond (j 1, ... , b) of the i-th 
branch (i L ... , q) of the diamond lattice. This equation can bc analyzed 
pcrturbativcly if wc rcstrict to small amounts of disordcr. Thus, wc define the 
small dcviation (5(ij) = y(ij) - y', where y' is the (physical) fixed point of the 
llniform system. It is now straightforward to write recursion rclations for the 
moments of the new random variable 8(ij). Cnlike the case of disordercd spin 
systems on this kind of lattice, the polymer model has the advantage that each 
moment depends only on the lower-order ones, so that it is not necessary to 
invoke truncation schemcs, as the weak-disorder expansion [8]. For b = 2, for 
examplc, the recursion relations for the first and second-order moments are 
givcn by 

. I 2 (q - 1) 1 2
M 1 = . M~l + - Iv11 , (2) 

q q 

I 2 (q 1)2 1 [( 2 2 2 (
1112 = 3 "h + 3" 10 q - 1) M 1 + 1lrl2 + 4 q 1)iVf1M 2] + 

q q 

8 (q - 1) M 3 2 u4 
+ 3 1 + 3"Jvl 1' (3)

q q 
For lJ 2 and ali values of q, the physically acceptable fixed point, located at 
Mt iH:; = ... 0, lcads to the anticipated thermal eigenvalue of the uniform 
rnodeL ~\I > L and to a set of smalier eigenvalues, A2, A3 , ... < 1, which shows 
that disorder is always irrelevant. For b = 3, however, the situation is more 
interesting. The linear stability analysis reveals that the (uniform) fixed point, 
Mi = M:; ... = 0, becomes unstable along a second direction beyond a 
ccrtain value of q. Indeed, for q > qCl therc is a novel fixed point, with AI:; > O 
and A2 < 1, which is then associated with a new (disordered) universality 
class of this system (with the same thermal exponent, however). The analysis 
of the higher-order moments may give a hint into the nature of the fixed-point 
probability distribution. 
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In order to make doser contact with the aperiodic examples. ,ve no\v cOllsider 
a case of correlated disorder, with a layered distribution of interaction:;. Tlte 
first bond of every branch is associated with the same (randorn) value of 
the interaction energy, the sccond bond of evcry branch is associat<'d with 
another valuc, and so on, if we have b > 2 bonds. In analogy with the previous 
derivation [2,71, we have 

y' = [y(l)y(2) ... y(b») /q + (q _ 1) /q, (4) 

from which we obtain a set of recursion rclations for the moments of the small 
deviation oU) = y(i) -y* about thc fixed point y. ofthe uniform s,vstem. Again, 
each moment depends only on the lower-order ones, For b 2, for examplc, 
the recursion relations for the first two moments are given by 

I 2 (2 q). 1 2 
IVJ) = AI) + -M1 , (5) 

q q 

?V!~=2(q q 1)2}VJ2+ :2 [2(q-1)2Mf+lliJ+4(q-1)MIMi). (6) 

For q = 2, thcre is no transition. For q 3, the (uniform) fixed point, located 
at Iv!; = M5. 0, is associated with the thermal eigenvalue, A[ = 
2 (q 1) /q = 4/3, and with A2 = 8/9 < 1, whlch shows that disorder i:; 
irrelevant. For q = 4, however, AI 3/2 > 1, and 1\2 = 18/16 > 1, indicating 
that this fixed point is no longer acccptable. In this case, there is indced a 
new fixed point, at M; = °and M5. = -4 #- 0, associated with 1\2 7/8 < 1. 
Howcver, since lvJ5. < 0, this fixed point cannot be reached from physical initial 
conditions, and seems to indicate a breakdown of the perturbativc treat,Illent. 
This is the typical picture for q ~ 4, and large ·values 01' b. AIso. it scems to 1)(' 
thc prevalent pícture in perturbative calculations for the cffccts 01' qucnched 
correlatcd disorder in many statistical modcl systcms [nj. 

Effects of aperiodicity 

Renormalization-group calculations 

Consider, for examplc, a lattice with b 2 bonds, and a laycred distribution of 
interactions !3,4], ta and tb, chosen according to the two-Iettcr period-doubling 
sequencc, a -7 ab, b -7 aa. Along cach branch the interaction energics are 
distributed according to the aperiodic scquence gcncratcd by this rulc. The 
same argumcnts as used above to treat the uniform case, lcad to a pair of 
recursion rclations, y~ [YaYb] /q + (q - 1) /q, and y~ y~/q2 + (q 1) /q, 
wherc Ya,b cxp (!3ta,b) , and ta ,á > O i8 the intcraction cncrgy at boncls 01' 
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types a and b, respectivcly. It is easy to see that, for q > 2, there is no 
physicall~' acceptablc nontrivial fixed point, exccpt the symmetric fixed point, 
1j~.b 1/" = q - 1. The linearization about this symmetric fixed point leads 
to the cigenvalues AI = 2y' / q = 2 (q - 1) /q, and A2 = -y* /q = -(q - l)/q. 
If Cf > 2, wc have AI > 1 and IA21 < 1, which shows the irrelevance of the 
geomctric fl.uctuations. 

Thc behavior in paramcter space is much more interesting if we consider the 
Rudin-Shapiro, four-letter substitution rule, a -+ ae, b -+ de, e -+ ab, d -+ db 
[2]. Take a simple diamond Iattice with b = 2 bonds and q branches. In analogy 
to the previous cases, it is possible to write four algebraic recursion relations, 
U:, = !laVc/q+ (q 1) /q, y~ = Ydyc/q+ (q 1) /q, y~ = YaYb/q+ (q - 1) /q, and 
!I~ = Ytl!Jb/Cf + (q - 1) / q, which lead to the symmetric fixed point, y~ = Yb = 
u~ = !/(l y. = q - 1. From the linearization about this fixed point, we have 
the eigcnvalucs AI = 2 (q 1) /q, A2 \/'2 (q 1) /q, A3 -V2 (q - 1) /q, 
and :\1 O,Thc introduction of apcriodic intcractions becomes rclevant if 
fi > :2 + V2 = 3.41..., which corresponds to 11\21 = IA31 > 1. Thesc recursion 
rclations are so sim pIe that we can perform a number of detailed calculations. 
In particular, it is easy to show the cxistence of additional, non-diagonal fixed 
points, given by 

1<", 

, , 

Y~,d A{h

1 
n [q(q2 2q+2)±qj(q2_2)(q2_4q+2)], (7) 

where Yb.c q (q 1) /Yd,a' Desidcs two trivial eigenvalues, 1\3 O and 1\4 = 
1: in the neighborhood of this fixed point we also have an additional pair of 

eigenvalues: IA11 > 1 and IA21 < I, given by the solutíons of a simple quadratic 
('quation [2]. As IA41 = 1, we have a typical case of marginal behavior, which 
cannot bc analyzed without resorting to higher-order calculations. However, 
thc marginal operator does not give rise to a Une of fixed points, as could 
be expected. Instead, with an additional algebraic effort, from the solutions 
of the polynomial equations Ya,b,c,d = Y~,b,c,d (Ya, Yb, Yc, Yd), where y" is the 
second iterate of the recursion relations, it is possible to show the existence 

f'., 	 of a continuous line whose points are two·cycles. Given any q > 2 + V2, 
\-.( 	

these equations lcad to a pai r of one·parameter algebraic curves, which meet 
smoothly and form a single, non-intersecting closed curve, containing the non
diagonal fixed points. Any point bclonging to this dosed curve is mapped into 
another point on the curve upon one iteration of the recursion relations, and 
back to itsclf upon a further iteration. The linearization of the second iterates 
about <luy point of the curve lcads to the eigenvalues 0, -1, and a conjugate 
pair, lAti> 1 and IA21 < 1, with values that do not depend on the point about 
which the lincarization is performed. The effects of the marginal cigenvalues 
on the specific-heat exponent have to be checked very carefully, so we turn to 
the direct thermodynamic analysis of the frce energy. 
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Transler-matrix calculations 

Qne of us has successfully used a transfer matrix (Tivl) techniquc to ob

tain the thermodynamic properties of several spin models on fractal latticcs 

[5J. The essential step of this scheme consists in the derivation of maps rc

lating the cigenvalues of the transfer matrices associatcd with two subse

quent generations of the hierarchical construction, G and G + 1. For the 

interacting polymer model, the very definition of transfer matrices is much 

subtIer, since the system lacks any obvious Hamiltonian formulation. :\1- , 

though technically involved, it is possible to construct a TM for the uniforrn 

" 


modcl [2], whose only non-vanishing cigenvalue TIG comes from the rclatioIl 


'r/c qbb-l +(q-1)Xb-l]' where Xc q(2
G 

_l), and1]o = y = exp(,!:fc). 

With the definition Ic = [kBTln'r/cl/2c, \ve have a recursion rclation for 

the free energy per monomer. 


'vVe now recall that the modcls we are investigating include more dum onc 

interaction energy, depending on the position along the path betwcen the root 

sites. The basic steps of thc TM scheme can be adapted in order to obtain 

the corresponding maps, although much attention has to be paid to al1 of 

the details. If the aperiodicity is induced by the four-letter Rudin-Shapiro 

sequence, a -+ ae, b -+ de, e -+ ab, d -+ db, we wiU have in fact four difrarent 

kinds of transfer matrices, and thus four coupled maps for the eigenvalues [2]. 


As we have pointed out, the RG anaIysis of the uniform modcl indicates the 

presence of a second-order phase transition for q > 2, with a well-dcfincd 

scaling expression for the specific-heat criticaI exponent Q. In case of irrclevallt 

aperiodicity, Q is given by this same expressión. However, when aperiodicit:v' 

is reIevant, and two-cycles become responsible for the criticaI behavior. as in 

the case of spin models [4], the scaling analysis must be adapted to tako iuto 

account that two renormalization-group iterations are needed in order that 

the system goes back to the vicinity of one of the two points that are part of 

the two-cycle [10]. The result is simply that the specific-heat criticaI exponellt 

is now given by Q = 2 - 21n b/ln A, where we should note the presence oI' the 

factor 2, and A is the leading eigenvalue of the linearized second-iterate of the 

recursion rclations about any one of the two points of the attractor, 


For the model with Rudin-Shapiro aperiodic interactions, there are two non

diagonal fixed points together with the curve of two-cycles. The linearization 

of the second iterates about any point on this curve gives the same eigenvalues. 

For each choice of q > 2 + y'2, we may determine numerically which vaJue of 

Q is predicted by the scaling form, and then use the TM method in order to 

compare with a direct analysis of the singularity. It is also possible to obtain 

Q in the usual way, linearizíng the recursion rclations (first iterates) about 

the non-diagonal fixed points, and using the lcading cigenvalue that comes 
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from the solution of the quadratic equation that IVe have mentioned. We have 
checked and confirmed the coincidence of the values of a for severa I choices of 
q. 

:\n intcresting fcaturc rcvcalcd by thc TM analyses is thc appcarancc of log
pcriodic oscillations of thc specific-heat in the low-tempcrature phase, as in the 
case of spin mo deis [5]. AIso, the Tfvl numerical results show that the specific
heat vanishcs above the criticaI temperature, diverging from below, a fact 

!:~y 

rclated to the entropy becoming constant (when the polymers get unbound, 
maximum disorder is immediatc1y attained). To extract a sensible value for 
the specific-heat exponent, several different choices of thc interaction energics 
must be separately analyzed. For q = 4, for example, the net result is an 
exponent ex O.252±O.08, which points to a true "aperiodic universality class" 
associated with the Rudin-Shapiro geometrical perturbation of the modei. 
\Vc now consider the scaling result, a 0.253692 ... , for q = 4, in striking 
ap;rcement with the TIv! value. This scenario is present for several other values 
of Cf tJH1t IVO have testcd, which leads liS to bclieve in the correctness of the 
methods ando l11oreover, to point out that highly non-trivial attractors may 
rcplace simplc fixed points in aperiodic models, although the scaling analysis 
is still straightforward. 

}'"3 
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Some remarks on p-spin interaction modeIs in a 
random fieId * 
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Abstract 

\Ve presellt some calculations for the thermodynamic behavior of mean-field ferro
l1lagnetic: p-spin interaction modeis in the presence of quenched random fields. For 
both Ising alld spherical 8pin variables, we use the law of large numbers, without 
l'cc:ourse to the replica trick, to obtain a free-energy functional in terms of the order 

, parameter and an e.,'(tra non-ordering density. In the spherical limit, we show that 
L· 	 the transitiol1 is continuous for p 2, but tums into first order for p ;:;:: 3, regardless 

of the probability distribution of the random fields. In the Ising case, for p == 2, 
we recover previously known results. The free-energy functional obtained in this 
treatment can be used as a starting point for a dynamical study of these models. 

Kcy 'Wo1Yls: Random-field problems, p-spin interaction models, spin glasses, 
spherical model, structural glasses 
PACS: 54.50.CIl, 75.50.Lk, 54.70.Pf . 

1 Introduction 

In thc last dccadc or so, mcan-ficld p-spin glass models havc becn frequcntly 
uscd in thc phcnomcnological study of thc dynamic anomalics associated with 
rclaxational phcnomcna in supcrcoolcd liquids and rcal glasses 11]. Among the 
l1lost intcrcsting fcaturcs prcsentcd by thcse systems, and capturcd by thc 
clvnamic vcrsions of p-spin glass models, are aging and thc brcakdown of thc 
ftuctuation-dissipation thcorcm. Thc rcason of thcir succcss in rcproducing 

* \\;or},:: supported by Brazilian agencies Fapesp, Capes and CNPq. 
* Corresponding author. 
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2 

1n 

these phenomena has generally been credited to the striking formai reseIl1
blance that their non-perturbative solutions (that ean be achieved on the 
spherical-modellirnit [2J ) bear to the microscopíc mode-coupling equations of 
liquids and real glasses [3]. Unfortunately, the dynamic calculations are usu
alIy very involved, and sometimes the solutions can oniy be found numerically 
[4]. 

With this in mind, we beeame interested on simpler versions of p-spin inter
action models, which are perhaps more amenable to analytic calculations of 
dynamic properties. As a very preliminary step of this program, we present 
a detaíled study of the thermodynamic behavior of such simplified p -spin 
interaction models, both in the case of Ising spins and in the sphericul-modcl 
limito Our model consists of a Hamiltonían with a Curie-Wciss term, coupling 
every p-uplets of spins with uniform (non-random) ferromagnetic sr.rengr.h, 
and a random-ficld termo We make no use of the replica trick t.o writt' dOWll 

a free-energy functional for these modcls, recurring instead to a saddk'-point 
evaluation of the densíty of states. 

In the next section, we define the modcls and put them in pcrspectiV<' witll 
the traditional p-spin glass. We then present the calculations for the stat.ic 
behavior of the Ising version, followed by the spherical-model limit, which is 
more amenable to a complete study for any value of p. Finally, we present 
some preliminary conc1usions. 

Definition of the model 

In it,s original form [5], the p-spin interaction modcl describes a l:>yst.elll of :\' 
Ising spins interacting through the Hamiltonian 

l\~ 

1{ L J. . S ... Si - L RiSi , (1)JH2 ...Jp 'l1 p 

1Sil <i2< ... <ipSN i=1 

where p 2: 2 is an integer, and the couplings are independently chosen frorn a 
quenched Gaussian probability distribution, properly normalized. For fJ = 2, in 
a uniform filed, this system reduces to the traditional Sherrington-Kirkpatrick 
spin-glass modcl [6], with no ferro- or antiferromagnetic bias. As it. ,\'as deur 
from its inception, the p-spin glass was intended to be a generalizatioll of tlH' 
standard mean-ficld spin glass, with the aim of shedding some light on th(' 
workings of replica symmetry breaking schemes. It was shown 17] that for any 
p> 2 there is a well-defined first-order phase transition (with no lat.ent, heat) 
to a spin glass 10\v-temperature phase, and just one step of replica s~'mrnetr.\' 
breaking (in thc Parisi scheme [8]) makcs this phasc stablc dO\vn t.o a lo\\'er 
tempcrature. This temperature, which marks thc onsct of thc De Almcida
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Thouless instability, approaches zero with growing p. In the limit p -t 00, 

"'c recoyer the so called random energy model 19], whose spin-glass phase is 
st.able down to zero tcmperature and which has thc attracting featurc of being 
solublc without rccoursc to thc rcplica-trick. 

In this work, it is our purposc to study thc altcrnativc p-spin intcraction 
Hamiltonian, 

., : J (N )P N
1-l (2)plNp-l tr Si - tr HíSi , 

whcrcJ > Oand thc sct officlds {Hi} is choscn from a probability distribution 
(as .ver unspccificd). Thc intcraction term is writtcn on an cxplicit Curic
\Veiss form, with a prcfactor that cnsurcs cxtcnsivity. Duc to thc abscncc of 
randomncss in the couplings, this modcl can bc solvcd without replicas for 
êlUY "alue of p. For Ising spins, Si ±l. In the spherical limit, thc spins 
mc cominuous real variables, with the sphcrical constraint L:~l sI = N. In 
til(' ncxt, sect.ion, we anal~'zc t.hc thcrmodynamic phasc diagram of this p-spin 
mndom-ficld Curic-Wciss model, given by Eq. (2), in both Ising and sphcrical 
cases. 

3 Thermodynamic solutions of the mode! 

8.1 Isíng case 

For lsillg spins, thc part.ition function associatcd with Eq. (2 ) can be written 
as 

f"··(3.1 ( N)P IV ]
Z L cxp lNp-l LSi + (3LHi Si , (3)[{S;} p.. i=l i=1 

whel'{':'i 1/knT. Dcfining 

" 1 IV 1 N 
\.--! 

171 == N LSi and Q== -L HiSi , (4) 
- i=1 N i=l 

\y(' re\Yrite Eq. (3) as 

z = I dm .I dQ cxp N (~;mP + (3Q) 

x [L 8 (Nm I:. Si) Õ (NQ - I:.HiSi)]. (5) 
{S;} t=l t=l 
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We no\v define a density of states, 

n (m, Q) == I: b (Nm - t Si) b (NQ - t HiSi) rv eNq), (6) 
{8;} t==l 1=1 

where cP is a real function of m and Q. Thus, the calculation of the partition 
function is reduced to the evaluation of a sirilple saddle-point integral. 

Using an integral representation of the delta function, it is not difficult to 
write 

n = J J dk 1dk2 ex (N<f!) (7)(21il p , 

where 
1 IV 

<f! = -ik1m ík2Q + M I: lu [2cos (k j + k2Hj)]. (8) 
]v j=1 

Now we assume that the probability distribution of the magnctic fidds lias n 
finite variance. In the thermodynamic limit, we invoke the law of largc numbcrs 
in order to write the final expression 

<f! = -ik1m - ik2Q + (In [2 cos (k1 + k2Hj)]) H , (9) 

where (.) H represents the mean-value with respect to the random-ficld dis
tribution. To give an example, taking a bimodal distribution for the randoIll 
fidds, \vith zero mean and variance H2, wc obtain 

<f! = -ik1m - ik2Q + ~ In [2 cos (k 1 + k2H)] + ~ In [2 cos (k1 - k2H)]. (10) 

According to this procedure, the integral in Eq. (7) can be calculatcc\ \"in (\ 
steepest-descents method, which amounts to thc extremization of cJ.>, given b~' 

Eq. (10), with respect to k1 and k2 . Kote also that cf> (m, Q), introduccd in EC(. 
(6), is just this extremum value of <f!. 

Extremizing <f! wc get a pair of saddlc-point equations, which can bc pluggec[ 
into Eq. (10) to yicld 

cf> (m,Q) -~ (m + ~) tanh-
1 (m + ~) 

- ~ (m - ~) tanh -1 (m - ~) + In 2 

~ In [1 - (m + ~) 2] - ~ In [1 (m - ~f] . (11) 

( 

, .', 

{,o \ 

I. 
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Finally, the partitíon function is written as a sirnple saddle·point integral, 

z = Jdrn JdQ exp (N (4) + ~.: mP + (3Q) ] . (12) 

The argurnent of the exponential leads to the effective free-energy functional, 
",hose stability has to be analyzed (in terrns of temperature and field vafi
allce). For fJ = 2, \\'e recover an expression previously obtained by Salinas and 

,
\Vresúnski [101 through a different approach, and which has been shown toL 
.vicld a tricritical point on the temperature versus field variance phase diagramo 
'Ye note that in the same paper it was proven that a Gaussian distributioIl 
of ramlorn fields. which gives rise to a slightly different form of 4>, precludes 
lhe existence of the tricritical point. Now we turn to the much easier case of 
a splJerical model. 

8.;'3 Sphcr"ical-'IIwdd l·irn'Ít 

lI! the spllerieal-model limit. the partition function associated with Eq. (2), 
iucluding lhe spllerical constraint, is given by 

z [g i:dSi] Ó (N - ~S?) 
8J ( lV)P 1N 

xexp [ '!ljp-l I: Si + (3 I:H; Si . (13) 
1)" i~l ;=1 

Following exactl~' the same steps as in the previous Ising case, the problern 
consists iu calclllating the density of states, 

.'.. [+00 J ( N) ( N)
0(111, Q) gl-oo dS; <5 IV - ti S; Ó Nm - ti Si[ 

N )xci NQ - ~HiSi , (14)
( 

.', 

\Vitil/II antI lJ derined as above. \Vhatever the probability distribution we take 
ror the random fietds, as long as it has zero rnean and fiuite variance, in the 
th('nllod~'rHtruic lirnit, if we iIlvoke again the strong law of large nurnbers, it is I 
llot difficult to obtain the simple result I· 

m'.l _
(J) (1Il.. Q) 1 1 Q2)

'2(1+ln21T)+'2ln ( 1 H2 ' 
(15) 
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with if> defined in Eq. (6), which leads to a very different scenario in rclatioll 
to the Ising case. 

We then study the partition function 

z = I dm I dQ exp ( - N f3 Jg) , (16) 

with the cffective free-energy functional (' 

9 = 
1 

fJJcP (m, Q) 
1 
-mP 

p! 
1 
jQ. (17) 

Introducing the dcfinitions 

Q 
q=-= J' h=-= H 

J 
and t =-= 

1 
BJ' (18) 

wc obtain the equations of statc. 

m [1 2 q2] -1 
m -

h2 

mP 1 

t(p-1)!' 
(1!) ) 

and 
q [ q2] -1 1 

- 1 m 2 
- - = - (20)

h2 h2 t 

In the ordcred phasc, with m #- O, it is straightforward to show that. q is alwa:vs 
rclatcd to m through the equation 

h2(p 1)! 
q (21)

2mP-

In the paramagnctic phasc, m :::: O, one can also sho\v that q is always differellt 
from zero, so that the phase diagram is cntircly dctermincd b~' m alo11l'. 

If wc now substitute Eq. (21) into Eq. (19), we can show that m obc~'s lhe 
following relation throughout thc whole "fcrromagnetic" phase, 

2m2(p-l) m2(p-2) + t (p - 1)!mP- = _h2 (p 1W. (22) 

If p 2, wc see that m goes smoothly to zero ovcr the criticallinc givcn by 

t = 1 - h2
, (23) 

On thc othcr hand, if p 2: 3, it is easy to sce that m cannot go smoothl~' to 

zero, which prcvcnts the occurrence of a second-order phase transition. Also. 
we can write an expression for the limit of stability of the rn O solutioll. 
which penetrates into a region of the phase diagram wherem #- O is still 11 

stable solution. Thus, from a simple numerical calculation, we show that. for 
p 2: 3, there is a line of first-order transitions, as illustrated in Fig. 1. 
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1.2 ri--~--~--~-------~ 

l·h:;1 
Q,S 

~ 6.6 

ó.4 

'2 
TIJ 

Figure L Phase diagram on the h (scaled random-field variance) versus t (scaled 
tcmperature) plane for the spherical límit of our model. The solid line, for p 2, 
rcpresellts continuous transitions: the dashed line is first-order, as are all transitions 
for l' 2: J. 

4 Conclusions 

Wc obt.aincd analytical expressions for the thermodynamic potential associ
at.ed with meal1-ficld ferromagl1etic p-spin interactiol1 models in a random field. 
For p = 2, wc regain previously known results for Ising spins. The spherical
modcl limit is particularly sim pIe in order to provide a starting point for a 
prcliminary analysis af thc dynamic bchavior of thcse systems) in terms of thc 
order paramct,cr (m) and a non-ordering dcnsity (q). 
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