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Resumo

Este trabalho dedica-se ao estudo da função cle dois pontos no Xlodelo de lsing no caso em (lue
os acoplamentos entre os sítios são v.a.i.i.d.'s. Neste trabalho apresentamos o decaimento expo-
nencial da função de dois pontos tanto para o caso em que os acoplarlientos são de alcance finito

quanto ro caso ern que tais acoplamentos são de alcance infinito com decaimento exponencial. A
partir do decaimento expottencial da função de dois pontos com acoplamentos de alcance inhnite
e decaimento exponencial obtemos a unicidade da. medida de Gibbs para este modelo.

Abstract

This work is dedicated to the study of the two point function in the lsing N,lodel in t})e case that
the interections are i.i.d.r.v.'s. In this work we present the exponential decay of the two point
functioii in the bota cases: the interections are finito range and the interections are infinite range
with exponencial decai. From the exponencial decay of the two point function with interections
of infinite range and expoilential decay we get the unicity of the Gibbs À/leasure to this Model.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Modelos ]3'erromagnéticos

Consideremos modelos que descrevem o comportamento microscópico de materiais
ferromagnéticos a partir das interações entre os constituintes individuais clo material (em
tais modelos os átomos são distribuídos segundo uma estrutura cristalina apresentando
momentos magnéticos não-nulosl Fe e Ni são exemplos de materiais feriomagnéticos).
Como temos constituintes individuais da ordem do número de Avogrado, a utiliza.ção de
equações dinâmicas para o estudo de tais naodelos não é adequada. Dessa forma, uma
outra abordagem ( que não através de equações dinâmicas ) se faz necessária.

Para estudarmos o comportamento de um material, deveremos em algum momento re
alizar medidas em laboratório das variáveis macroscópicas. Estas variáveis macroscópicas
também são chamadas de observáveis. Uma questão importante é que o tempo gasto para
efetuar uma medida macroscópica é muito grande quando comparado ao tempo (no nível
microscópico) gasto pelas partículas para mudarem de configuração . Dessa forma, o valor
obtido do observável representa na verdade uma média temporal do observável calculado
sobre as configurações.

Antes de prosseguirmos vamos introduzir a seguinte notação: considere o reticulado
Z'í (com d ? 1); vamos indicar por A um subconjunto anito de ZÚ. A cada sítio # C Zd

associaremos um valor a, C 1, --1. Denotaremos uma dada configuração por o ' c'(=),cz.
e por Q o conjunto de todas as configurações o
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Desta foiiiia. dada /= : (2 --} R. o prol)leRIa \ora-se para o estudo de médias tenlpoiais
do tipo:

F(o'l:= ,liil, } .H F(o'lt))dt

onde F'(o) representa o observável calcula(lo na configttiaçào o- e o-(f ) representa unia
dada coiifiguiação ilo instante t

Faz-se agora a hipótese de equilíbrio: existe uma medida (le ptoba})ilidade H definida
erl] Q tal que as iliédias temporais do:s observa.leis para t-empos suficientemente longos
coincida com as médias do observável sobre o espaço de coiifigttiações em relaçã.o uma
medida H, ou seja:

F'(a)'/H(.)/ F'(a(f)l.//(1.1)Q ' ' ' ' ' f-'lc-o Z ./0

O objetivo passa a ser estudar as propriedades cla naedida de probabilidade p.

Dado que para a determinação da medida p precisa-se conhecem propriedades dinâmicas
de um sistema com número de componentes cla ordem do número de Avogrado, as consi-
derações acima de caráter heurístico não simplificam o estudo do comportamento ma-
crosc(épico de materiais fcrromagnéticos. Entretanto, tais coilsidelações tornam mais
plausível um eqllacionamento probabilístico para o estudo de tais modelos.

Não é objetivo deste trabalho a caracterização da medida p pelo limite (1.1). Nós
Iremos supor que a n)edida p corresponde uma medida obtida segundo os Postulados de

Gibbs. Para a situação em que o sistema efetua trocas de calor (mas não de partículas)
com o meio exterior, ternos pelo Postulado de Gibbs que a medida de probabilidade no
espaço de configurações é dada por (em volumes finitos):

dPA(a)
e 'PHA (') daA

onde

A é um subconjunto finito de Za;

ç2A C Q é o conjunto de configurações o = o-,, # C /\

Hi.. l ÇI -.» R'.

do-A indica a medida produto dada a priori em ç2,\
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i = j:Ç in(liça a tenlpeiatura iilveisa. onde k é a coitstante de Boltzinanii e 7' > 0 é a
temperatura:

e Z.\ = :r (-'J//.\(a)(/O-.\ dchnida (le modo (lue .f(/l/.\(o'l sqa igual a l é a função (lc

partição do sistema.
\

E importante ol)servarnlos (lue cla maneira como foi definida a medida H.\ do sistema
a piobabilidt\cle de ocoiierem configurações covil altos valores de energia é l)fixa.

Dada a medida. /l.\ dcfiilin)os a nlcdicla /l con\o sendo o limite fisco

F'l.a)dFtl.a'l = !i7n:\.z. l Fr.(a)dpp.l.a)
Q '' '' ./QA

No caso paiticulal do N'modelo de lsing a me(lida de probabilidade é dada poi

ap«(') - ':=;:B-
onde a função //A(a) : (2A nada por:

HA (a) E «,-',;,',
< r , 3/ >C A

E,CAÀ,o-, + ''condições cle fronteira

Neste trabalho estaremos supondo que os acoplamentos ./=, são sempre do mesmo
sinal. No caso em que J,, > 0 para todo lz, g) C Zd x Za chamamos de modelo de lsing
ferromagnético e no caso em que J,, < 0 para todo (#, y) C Z'í x Za chamamos de modelo
de lsing antifenomagnético.

Definimos o conjunto fronteira (aA) de um volume A como sendo o conjunto de todos

os sítios z g A. Dizemos que temos fixadas condições de fronteira se, para todo a' g A,
o'r possuir algum va.lor fixado. Além disso, as chamadas condições de fronteira livres
correspondem a condição de J,. = 0 sempre que z C A e y g /\ ou vice-versa.

A partir cla função de partição definimos a função Energia Livre:

l onde chamamos o limite A ---} Za cle limite termodinâmico do sistema ) e a partir da
função Energia Livre definimos a seguintes funções

a função magnetização (pala volumes finitos):

a/A(#,A) l .-
Ü' -Ú; « '. ;'n2A(#, b) = l1.3)

b



(onde < a. >= 1{ ./' o-(/,u(a) )

Para o limite termodinâmico temos

17}(.J. /zl = lim
\ -+ z'/ N-«, ~u. /, )

Nos pontos l/3.õ) em que a função Energia Livre é diferenciável temos m(8./1)

Nos pontos (0, A) en] cine a função Energia Livre é diferenciável clefiilimos ainda:

a função suscetibiliclade magnética:

\(a, á) =
a.b/(#, /, ) a'JÇl3,h)

é?/z2

a função calor específico

cH(0, /}) =
a'.f(#, Ã )

(1.6)

a função energia interna:

[/(#, A) l 1 .7)

Um fenómeno que se observa em materiais ferromagnéticos é o fenómeno de transição
de fase: no caso do modelo de lsing ferromagnético tal fenómeno se caracteriza pela
existência de uma temperatura crítica ( que denotaremos por Tc ) tal que: para T > Zl:, a

função magnetização ',z(/3, A) é a«alítica em h e nzo(/i) = /{mh-o*m(a, A) = /imh-o-m(#, A)
01 no entanto, se pusermos o mesmo material ferromagnético a baixas temperaturas
IZ' < Tc), sob a influência de um campo externo h, a função magnetização deixa de
ser analítica em h e tecemos /{nzA-o+m(a, /z) = --/{mh-o-m(a,/z) # 0. (Numa aborda-

gem heurística dizemos que o material fenomagnético tem uma "memória" da direção
dada pelo campo externo quando T < Tc). Concomitantemente ao fenómeno de transição
de fase muita.s vezes ocorre o fenómeno de quebra de simetria. No caso do Nlodelo de

lsing ( pala b = 0 e sob condições de contorno livres ) a medida PA(a) é invariante sob
a. transformação a, ---.} --a,. Temos também que a função energia livre não depende das
condições de fronteira utilizadas para de6nir o limite termodinâmico. No entanto para
P > P. e dimensão ? 2 existem pelo menos duas fases puras. Chamamos de fase "+" a
fase caracterizada pelo fato de que m+(0, /z) > 0 e de fase "-" a fase caracterizada pelo

fato de que m ld,/z) < 0 o que indica que houve uma quebra de simetria(onde m+(a,/z)
denota a função magnetização com condições de fronteira "+" e m.(0, /z) denota a função
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magnetização com coil(lições de fronteii'a ''-". No caso clo modelo de lsing em 2 dimensões

a transição cle fase ocorre na presença da (quebra de simetria. Xo eitta.nto. há casos (
por exemplo. na transição lí(luidngás ) em (lue a transição de fase ocorre na ausência de
(liiebia de simetria.

\ transição (le fase é caracterizada (lo post.o (le vista teinlodinâmico pela exist.ência
de singularidades da função de estado Energia Livre. E imediat.o (lue para volumes fini-
tos a furlção Energia Livre é uma função analítica em h. Assim, para caracterizarmos a
transição c]e fase é itecessário tomarmos o ]inaite termo(dinâmico. t.Tm i'esi.1ltado impor-

tante no caso de campos externos uniformes é o Teorema de Lee-'gang: no modelo de
lsing ferromagnético há uma única fase para /! # 0,ou seja, pontos de não-analiticidade

podem ocorrer apenas quando o campo externo h for nulo. Também é possível conside.
darmos h/lodelos tipo lsing em que os acoplamentos J,, são variáveis aleatórias indepen
dentes identicamente distribuídas (v.a.i.i.d.). Fisicamente, estes acoplamentos aleatórios
estariam modelando as impurezas do material. Tais modelos são chamados também de

modelos desordenados. Já observamos que no caso do Nlodelo de lsing com acoplamentos
de primeiros vizinhos determinísticos ocorre o fenómeno de transição de fase ( para d
? 2). Observamos também que tal fenómeno está associado com a perda de analitici-
dade da função Energia Livre (/imh-o+nz(/i, /z) # /imA-o-nz(#,/z)). O que vamos ver no
capítulo 3 é que, para o caso do À'modelo de lsing com acoplamentos diluídos ( ou seja:
Jíj = 1 com probabilidade p > 0 ou Jf.Í = 0 com probabilidade 1 -- p se lí .jl =l
e Jij = 0 se l{ -- .jl > 1) tais singularidades (as quais são chamadas de Singularidades
de Grimths) da função energia livre surgem, mesmo para temperaturas T para as quais
/ímh-o--m(P,/z) = /imÀ-o-nz(P,A). Observação: a menos de menção em contrário, a

notação lí -- .jl representa a norma euclidiana.

O objetivo deste trabalho é apresentarmos os seguintes resultados: para o modelo
de lsing ferromagnético com acoplamentos v.a.i.i.d.'s de alcance infinito e decaimento

exponencial, obtemos o decaimento exponencial da função cle dois pontos (este iesultaclo
indica. o caráter local deste tipo de acoplamentos: sua influência não se faz sentir a grandes
distâncias). A partir desta informação obteremos o limite termodinâmico e a unicidade
da medida de Gibbs para este modelo (quarldo # < /3.). Nesta demonstração utilizamos
a técnica de duplicação de variáveis.

A estrutura do trabalho é a seguinte: no capítulo 2 fazemos várias considerações de
natureza qualitativa do modelo de lsing ferromagnético com acoplamentos de alcance finito;
no capítulo 3 apresentamos alguns resultados relacionados com o decaimento da função de
dois pontos com acoplamentos de alcance finito (mas de modo que não nos restrinjanlos
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ao caso de primeiros vizinl[os). iio caso en] (lue os acoplamentos sào aleatórios e ilo ('aso
em (lue os acoplanleilt.os não são a.leatórios: ilo capítlilo .4 apiensentamos a demonstração
do decaimento expoileitcial (la função (le dois l)oilt.os no caso de acoplamentos v.a.i.i.d.
com decainleilto expollen('ial covil resl)eit.o a distâllcia entre os sít.ios. Neste capítulo
tanll)én] demonstramos a existência do limite termodinâmico no caso de a(oplament.os
aleatórios cona (lecaiinent.o expoiieiicial. Est.e capot.ulo 4 constitui o núcleo do trabalho.

Por último, temos um apêndice onde apteseiltamos a (lemonstiação cle várias desigualdades
(le correia.-ân
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Capítulo 2

Desigualdades de Correlação e
Aspectos Qualitativos

Neste capítulo t,rataiemos de clesigtialdades de correlação, aspectos qualitativos do Nlodelo
de lsing sem desordem para d ? l além de uma breve discussão sobre expoentes críticos
e relações de escala.

2.1 Desigualdades de Correlação

Desigualdades de correlação são fenamentas importantes pala o estudo destes modelos
ferromagnéticos. Tais desigualdades envolvem valores esperados de produtos do tipo

. a, > com :z C .4 C A C Za. IGeogiil distingue três classes cle desigualdades de
COrrpl a râ n .

A: Desigualdades relacionadas com a ordem parcial do espaço de configurações.

Esta classe de desigualdades requer uma relação de ordem no espaço de estados e
leva em conta a ordem parcial induzida do espaço de configurações (2A. A principal
representante desta classe é a desigualdade FKC; (Fortuin, l<asteleyn e Ginibre, 1971)
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a qual afirma (ltic se f e g forem funções ilào-decrescentes definidas em Q.\ e /l é linfa
distril)unção (le (l;ibbs ei)tào < ./(a)g(o) > -- < ./(a) >< glal >? 0. ..\ denlonstiação

desta desigualda(le lança indo de uma indução so})le os sítios da rede jver .\pêildice). l.ima
referência interessante sobre vários insultados ligados à desigualda(le Fl{(; se encontra en]
IGrahaml

B. Desigualdades relacionadas com a simetria do espaço de estados ou do potencial.

São desigualdades baseadas em piopiiedades de simetria do espaço de estados e do
potencial. As hipóteses essenciais para este tipo de desigualdade são os acoplarilentos

serem ferromagiléticos e a paridade da medida de probabilidade a priori sob a qual estamos
trabalhando (como é o caso no modelo de lsing com as medidas de Gibbs). Como exemplo
desta classe podemos tomai as desigualdades de GiiHths:

GrifTiths 1: collsidere um subconjunto :l C /\ e a.4 = n a,
rC.,4

Então

< o-.,l >? 0

Griffiths 11: considere os conjuntos .4 C A e B C A e < a.4 = rl aa = rl . Então
.rC.0 .4 .rC .B

< a.4; oB >::< o..{aB > -- < o.,l >< aB >> 0

Apesar das hipóteses serem distintas, as desigualdades FI,iG e G ll têm a. mesma
tese. Um exemplo de aplicação da segunda desigualdade de GriMths é a demonstração da
existência do limite termodinâmico para algumas funções de correlação (ver Apêndice)

C. Desigualdades Geométricas

Na demonstração dos teoremas das desigualdades desta classe tem papel primordial
argumentos geométricos. São consideradas pertencentes a esta classe principalmente as
desigualdades derivadas de Representação de funções de Correlação através de expansões
em Random Walk. Como exemplos de desigualdades desta classe temos as desigualdades
Gaussianas: Se F é uni polinõmio com coeficientes positivos então

< .'.:r'(') >5; E < '.,", ><

e a desigualdade de Lieb-Simon(ver Apêndice). Os resultados obtidos a partir deste tipo de

desigualdades estão muitas vezes ligados a estimativas de temperatura crítica, expoentes
críticos e ao decaimentos exponencial de funções de correlação. Veremos exemplos de

yy
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aplicações da clesigtialdade de' Lied-Sinlott nos c'apítulos 3 e .4 onde esta é utilizada pala
clenlonstrar o decaimento exponencial do x.alar esl)fiado da função de dois pontos

2.2 Aspectos qualitativos do Modelo de lsing sem
desordem

Inicialmente vamos comentar os aspectos qualitativos do Nlodelo de lsing feiromagnéticos
com acoplamentos constantes e de primeiros vizinhos. Lembramos que no capítulo anterior

foi observado que para estudarmos o N'lodelo de lsing é importante conllecermos os pontos
de não-analiticidade da. função Energia Livre. Um resultado importante nesse sentido é
dado pelo Teorema de Lee-Yang:

Teotenaa 2.2.\ Seja Zõ.l}3.h) a f nção de Pni't.tção do Nlodeto de lsing Jerloinagnét.{co

Então, se ReÇh) :# ç], a Enet'gia Livre JkÍ3,h) = 1 n\K.+zaji.,.(.i3,h) onde fp.Ç$:h) = \!!\ãF
é uma junção nl\atít.icn de h.

Graficamente: 4. -4P'CÓv'/ ,4X',PH Pr.f 28

Ó

Portanto, o Teorema cle Lee-Yang nos diz que para h # 0, real, não temos t.ransição
de fase e a função energia livre pode apresentar singularidades apenas quando b = 0. Se

1 1



traçarmos o gráíi(-o da iilagiletização em função (lo campo externo li teremos os gráficos
seguintes (fig. 2.2. 2.:3. 2.4).2.2. 2.3. 2

/''/Ü
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Nestes gráficos obselvarnos a niagÁetização como função de h para diversos valores de

a. O ponto(P,/z.) =(0.,0) é chamado de ponto crítico. Observamos que a magnetização é
uma função crescent.e em h, e côncava para b ? 0. Observamos ainda que a magnetização
possui variações cada vez menores a medida (lue h aumenta em valor absoluto. A deri-
vada parcial da magnetização em relação a h constitui a função suscetibilidade magnética:
X(/3,/z) = ab Apresentamos também os gráficos da suscetibilidade magnetica para
13 <. D., Í3 = 13. e B > 13. Çhg, '2.5)

'c
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Devido ao fato (le as funções cle correlação fatoiizaiem ila fase pura, é conveilieilte
iiitroduzii-se as funções de coar'ilação truncadas (ou valor espetado t.runcado);
< o'--:aP >::< O'ray > -- < o',- >< av >. Pat'a (lisclltirnlos as])actos (qualitativos deste

modelo é impoitaiite analisarmos o comportamento do valor esperado < o,;a. > como
função do campo externo 1], da temperatura 3 e da distâi]cia 1] -- 3/l. Se /? :# 0 já
vimos pelo Teorema de Lee-\ang (lue a função energia livre é analítica. Nesta região não
temos transição de fase e as funções de corileção truncadas decaem exponencialmente
Consideremos o caso /}. = 0. Para # = 0 ( temperatura infinita) PA(#,01 reduz-se a

medida-produto n dHo(o,) onde

Po = {(á(o.. -- l)+á(o..+l)). O estado de Gibbs correspondente no limite termodinâmico é

a medida produto p = lim. rl dpo(o,), com respeito a qual os momentos magnéticos são

independentes e portanto não estão correlacionados. Para /3 < P. as correlações tem um
decaimento exponencial (a partir de argumentos de expansão em altas t.emperaturas) com
a distârlcia entre os sítios 1] -- g/l e portanto a função energia livre é analítica como função
de a. O fato das correlações apresentarem um decaimento exponencial com respeito a
distância entre os sítios é expresso da seguinte ferida:

< ar) O'y >P,O;U e ((P)

r€A

1= vl
para l# -- y ---> oo

Onde ((#,0) < oo é a função comprimento de correlação (ver Ellis, p. 170). Heuristica-
mente isto significa que as orientações de momentos magnéticos em sítios distantes entre

si estão fracamente correlacionadas. A funcho e(#,0) é crescente em # e as correlações
entre os momerltos magnéticos se estendem para distâncias cada vez maiores a medida

que /i cresce. Para /i ,/ /3. o comprimento cle correlação diverge. Paralelamente, a função
suscetibilidade magnética também diverge para a ,'n /3.. O comprimento de correlaçã.o
infinito está refletido no fato que < a,o, >#. não decai mais exponencialmente mas sim
decai como uma potência de l# -- yl'i:

< a,a. >Õ.,oa l- yl-(a-'+q) para l# -- g/l ---> oo

onde d é a dimensão do modelo e 77 é uma constante positiva menor que 1 ( v7

modelo de lsing em Z2 ).
} ".

Define-se a magnetização espontânea por

A/o(r) r,A)

onde T é a temperatura e N'l é a função magnetização definida no capítulo anterior. A
magnetização espontâ.nea se anula para T > Tc e é estritamente positiva para 7' < Tc.

14



Espera-se (e en] alguns casos, como no caso do nioclelo (le lsing para (/ = 2 é provado)
(lue /vo(7') sela contínua para T = Tc. seu comi)ortamento (lualitativo é da(lo pela figura:

mh)

Para # > /3., entramos na região em que o modelo exibe magnetização espontânea.
Consideremos a função de correlação de dois pontos com despeito à medida p(P, 0). Sa-

bemos que (devido à paridade da medida) < a, >P.o,+= -- < a, >P,o,-= m+(P,0) > 0.
Como no caso # < a., a função de correlação truncada decai exponencialmente:

< a,a. >0,0,+ -- < a, >o,o.+< a. >P,o,+=< a,a. >o,o,+ --n.+(P, 0)' = e'}7#

p;'a l# -- yl ---} oo onde 0 < ((P, 0) < oo (para a demonstração da igualdade ver N4cCoy

e Wul para a demonstração de decaimento exponencial vei Ellas pág. 169). Nesta região
ocorre un] alinhamento cada vez maior entre os momentos magnéticos

Ainda : .lim nz+(P,0) = 1 e .linl ((#,0) = 0.P---too ' '' ' P--.} '

O comportamento da função suscetibilidade magnética está associado ao do compri-
mento de correlação pa.ra # -"} P.. Temos a seguinte igualdade:

x(#,/z)=# }l: <ao;a, >P.h, para 0<#5;/3.

Para .8 # /3.. < Dolo, >B,. decai exponencialmente e portanto it(/3,0) é finita. No

entanto, para .23 - a.,< ao;ar >#... tem decaimento polinomial da ordem de lzl'!í e
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\(O., 0) é inhnita

Olitro asse('to (llialitativo destes nloclelos est á relacionado cona os cllamados expoentes
críticos. Estes expoentes críticos estão Feia(.ioi]ados cona a função comprinleilto de (oi-
ielação ( {ll 3. /z) ) e cona o o comportament.o das funções ternlodinânlicas macroscópicas:
suscetibilidade niagilót.ica( \(/3,b)). e do calor específico Cm(J.bl. Quando nos aproxi-
mamos da temperatura crítica (/3 --> a.) com campo externo nulo (/l = 01 temos:

\ = a J.I''

€ ~1# P.I''

C'H al©--P.I''

n.a la ê.IÕ

Um dos fatos surpieenclentes do rlaodelo é que estes expoentes não são independentes
entre si. Há uma relação de dependência entre eles a (dual define as chamadas Relações
de escala. Tais relações tanto podem ser igualdades entre os expoentes críticos, como por
exemplo:

c} + 2/3 + ' = 2

0LI

pd = 2 -- o

quanto desigualdades entre expoentes críticos. Como exemplo de uma desigualdade
entre expoentes críticos temos a desigualdade de Buckingham-Gunton (19691 (ver Ellas
p.175) para modelos tipo lsing com acoplamentos não-aleatórios de alcance finito:

Ó-]
2 - '7 5; '/F--

onde ó é o expoente

16



(luanclo /? --> 0 c .i = .i.

'\través (lc aiguincntos nào rigorosos usar(lo a Teoria de Grua)os (le Reilormalizaçã.o.
acredita-se (lue estes expoeJltes críticos não dependam de aspectos locais ou detalhes
devidos à particular interação lilás siili da dimciisào da rede onde o modelo está sendo
estudado. Qllando t.enlos igualdades e não apenas desigualdades entre os e\poentes críticos
chamamos t.ais relações entre os expoentes clínicos de Relações Escala ou de Hiperescala.
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Clapítulo 3

Modelos tipo lsing com
.z\coplamentos de alcance anito

lsing

Neste capítulo veremos alguns exemplos cle nioclelos tipo lsing em que se demonstra o
decaimento da função cle conelação (quando temos variáveis de acoplamento entre os sítios
de alcance finito. Veremos o caso tanto de variáveis determinísticas quanto o caso de
variáveis aleatórias i.i.d. Nosso intuito com este capítulo é estudar o que ocorre com
este tipo de modelos de Díodo a termos alguma informação adicional quando, no próximo
capítulo, estudarnaos modelos com alcance infinito.

3.1 Acoplamentos de alcance anito e não-aleatórios

Consideremos o Nlodelo tipo lsing com interação entre primeiros vizinhos, quando o campo
externo h é nulo. Tal modelo é definido pela seguinte Hamiltoniana:

HA (a) E ',,",.',
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c01]]

.,,,- { :'' - ' . se l-' - WI
. caso contrário

Tentos então o seguint.e teorema na versão apresentada pol IDreifusl

Teorema 3.1.1 .' Sda AL(z) i m cubo ./ilzflo enz Z' collz /ado Z,

centro em ]' C. Zd

3 e

Se
2k, (É - 1.2,

/31 >1, < O'rO'« >A.(-')5; (5 < 1
weaAL(r)

Enláo, para y C Za com l# pl ? Z, lemos

IT--pl
< o.::a, >$ C'e''ÍÍm'

onde C é umcl constante positiva e

.{(#)'' - -}/'g(õ)

Demonstração

A demonstração deste teorema será feita para o
por uma questão de simplicidade. O mesmo resultado
finito com as devidas adaptações na demonstração.

caso de primeiros vizinhos apenas
vale para acoplamentos de alcance

Definimos os seguintes conjuntos:

AJ,(#) = {y C Za tq l;z' - yl. $ Z}

onde l# -- yl.. = mazj:i,2,...,alar -- z/jl

aAt(:«) =Íy c A' tqlz - yl = 1,z c A/,(#)}

anAL(,) = {y C A': 1; - g/l = L+ 1, ; C At(«)}
Tomando:

À' = {(",u) C Z'xZ' tq o-- {u C /\l(z) e u g AL(=)} o« {u çí A(#) e ., C /\l(-')}}
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l)a desigttalda(l(' (le l,ieb-Sinlon (ver ..\l)êndi(.e). temos:

< o'.-o'y >;\ -- < aro'y >.V$ )1' < o',O-. >.X- JJ < O'rO'y )'.\
l t. . L )C .\

Da (lefiiiição do conjunto .V sabemos (lue < o-,.a. >.\,= 0. .Assim. a (desigualdade
acima fica

<.Grau'>h.$ 1., <.a.a.'>X BJ<.a.a.'>r..
( « ,t, )C .{

Seja 3 C Z?'At(z) tal que < o'Ta. >A= mfxl ){< a.a. >A} e .i = (sHlicl\. J.r-

Então, < o-,o, >A$ {/31 :l: < o,,al >a } < alo, >A
fErI A . ÍP\

Portanto, se

Definimos < ( l >.\- colocando J 0Vt/ t, C \ na (jef:i n i.-ão .l.: < (f (

#i }. < o,al >x'$(í< l
rCaAt(=)

tei'emos: < a=o'y >A:: (S < aFi o'y >A corri 3i C il)*/\Z,

Repetindo o mesmo argumento para < ar.op > com o coiljllnto

AL(3i) = {; C Za tq IS: - zl. $ Z,} obtemos < a,o, >$ .5
a«0'3/ >

Este argumento pode ser repetido iterativamente desde (lue gt g At(y) e, desta forma
obtemos a quota:

< a..o',

U

>5; 'f' <

ll--v
< o',o', >$ Õ'tn

:>

, .J!=ü
< o'=o'# >< e e(P)

onde

((#)' ' (á(P) )

Uni corolário importante desta análise é
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('orolarlo 3.1.1 1)ai-a .3 -- i3. a Jul:ção dc dois poittos s«lis.fa

< o,a. > (.3.) ? c/cl.ll '+'''/

coill ll $ d

Demontração : Inicialmente devemos observar que < a,a, > (d.) não pode ter

decaimento exponencial })ois estaria en] contradição corl] a própria definição cle /i. =

sztp{ :< a.a, >$ f''';Í (luando 1] -- yl --> oo, para alguma > 0}. Também não pode-

mos ter < o-,a. >A5;< o-,-o-, > (a.) 5; Glzl'a+:''/ com l7 ? d + s pois isto implicaria que
a hipótese do teorema estadia satisfeita e portanto teríamos decaimento expor-encial para
< a,a. > (0.).

Observação: Se

. .l J=, - J, ;. « - vl $ JV'ry )
l U, caso contiaiio

com JV > 1, tecemos o mesmo resultado, com as devidas alterações na dera-onstração

3.2 Argumento de Peierls

Na última seção vimos condições pala que tivessenlos decaimento exponencial da função
de dois pontos- A partia do decaimento exponencial da função de dois pontos podemos
demonstrar que não temos transição de fase no sistema (esta demonstração será dada no
próximo capítulo). .A partir do resultado clássico dado pelo aiguniento de Peierls (para
referência vei Glimni-Jafle)podemos demonstrar a existência de transição de fase para
sistemas em dimensão (/ ? 2 para o modelo de lsing com acoplamentos positivos não-
aleatórios e de primeiros vizinhos quando estamos a uma tenlpeiatura positiva. Apenas
por questão de maior simplicidade para expormos a idéia do argumento consideraremos
o caso d = 2 com acoplarllentos de primeiros vizinhos. Supomos condições de fronteira
" + " (também poderíamos considerar condições de fronteira " " fazendo as devidas
adaptações).

A idéia de Peierls foi associar um conjunto de curvas fechadas chamadas cle contornos

a cada configuração o- C QA e, a partir destas curvas efetuai estimativas de entropia e
energia para o sistema. Dehnimos o bordo ê?A ( ou bd .\ ) do volunae finito /\ C ZÚcomo
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sendo o conjunto de to(los os sítios .J C .V os(luais estão a distância unitária cle .\. C:onlo
as interações J.., são supostas (le primeiros vizinhos. o bordo cle .\ cont.én] to(los os sítios
da rede que ]nteiageili com os sítios (lc .\. ..\ comi(lição externa " + " fixa a cada spm

ila fronteira (le .\ o valor +l. Sciil peida de generalidade estaremos fixando a coiidiçào
de fronteira " + ". C:oiltornos são coilstiuíclos levando-se ein consideração as eventuais
trocas de siital presentes eni uma configuração o-. Pala cada par (.z:, y) C ZÚ, ] -- Z/l = 1,
verificamos os sinais de o-, e av Se o; # ov, traçámos um segmento unitário que bisecta
o segipento que une x a y. Dada uma configuração o denotamos por I'jo) o conjunto de
segmentos assim construídos. O conjunto de todos os I'( ) é denotado por aA. A condição
externa " + " fixa a cada spin íla fronteira de A o valor +l e a corldição externa. " - "

fixa a cada spin na fronteira de /\ o valor --l. Dada uma configuração a, a hamiltoniana
HA(o) definida por:

H«(a) a, - JIA
( r , 3/ )eA

satisfaz: H.\(a) = 2/7Jjl'(c,)l onde jl'(a)l é o comprimento do contorno I'(a).

Considera.ndo o caso em que as condições de fronteira são positivas. as componentes
7 dos contornos são fechadas e estão isoladas da fronteira é)A. Dada uma componente
simples, 'y, definimos o evento aA. corno: aA, = {1'(a) D 7} C Oz\ isto é, o conjLmto
de todas as configurações (]ue possuem, na sua representação através de contornos, a
componente '

Então a probabilidade do evento ê?A,y é denotado por

}l: e'PH(F)
FC8z\.v

El: e'PH(r)P,(7)

Teorema 3.2.1
Pz'('y) $ e''P'l'r

onde l"rl represerzía o comprimem/o do contorno "y.

Demonstração: Vamos representar por I',v a configuração obtida de I',v trocando-
se o sinal dos sítios no interior de contorno ' (dessa maneira estaremos removendo a
componente ' do conjunto I'.). Então:

li:B}ÍÍiS = e'20Jh



Existe uma coriespondêilcia biunívoca entre os contornos r. (lue contém a compo-
nente '7 e os contornos (lue não contém 7 obtida através da troca de sinal dos momentos

magnéticos dos sítios no interior de 1. t,utilizando esta correspon(lência vemos cine:
í3 // ( 1' -r )

>' . -- o// ( ra )
1'.) I'l 20Jhl<

- a.F/(r;)e
r r l

p,l7)

Sendo que a desigualdade segue do fato de termos diminuído o valor da soma no deno-
minador da primeira fraçã.o e assim passamos a ter a seguinte desigualdade: >1: e'OX(r) ?
S-- .-DX(r;)

r

Teorema 3.2.2 Pa/a /3 suPcjen/emeníe g7'ande e d ? 2 lemos que

o < l < o:. >A,+ 5; e-PJ

Demonst:açâo: Temos que 1 -- < o, >A,+ =< 1 -- a, >A,+ sendo que apenas

configurações com a, = 1 contribuem para este valor espetado. Para estas configurações
existe necessariamente uma componente ,y que possui x no seu interior( dada a condição de
fronteira positiva em A). Dada uma destas componentes, denotamos por azXI o conjunto
de todos os contornos I' para os quais a menor componente que contém z em seu interior

Então
>ll: )ll: e PH(r)

< 0'r >A,+ :: 2 'Y
rcaa,v
>ll: e'PH(r)

]

l < ", >«,+ $ 2>ll: p,('v)
l

Seja agora X(171) o número de possíveis ' 's de comprimento l7 tais que x está no
interior de '. Este número pode ser estimado a partir dos seguintes fatos:

1 - ,y está contido em urna região de volume lula centrada em x.

2 - começando de qualquer elemento 7 existem c = 2d -- l possibilidades de adicionar
um próximo elemento.



Desta forilla .V(111) $ 1'/ jdcl''l. o (lue implica ila seguinte estimati\:a

< a.. >.\.+ < 2 }. /dc.IC-2-3Jr

Tomando dJ grande segue (lue

o < l < O'J- :>A.+ $ c'

3.3 Acoplamentos de alcance finito e aleatórios

Consideremos o N'lodelo tipo lsing com interação aleatória entre pritneiros vizinhos c com
campo externo nulo. Este modelo é definido pela seguinte Hamiltoniana:

#A (a) E ',«"':'"
<z,3/>

onde

J.:,, se 1« - g/l $ 1
0, caso contrário

À,

e J,, são v.a.i.i.d.'s

Teorema 3.3.1 Sda AL(3) um cubo ./inÍío de /ado Z = 2k; (#
z C ZÚ. Se

1, 2,3, ...), e ««f« .m

Õ'n(d)(L + 4)''' 7' < O'rO'w )'A.(r) $ (Í < l
«,CaAt(r)

onde n (d) denota o rlúmero de hiperlaces do cubo de dimensão d

Erzfáo, paz'a 1] -- pl l» l,,

1=--vl

?"a;a;5 $ C'.';im'
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onde C é tlnla constante positi.un e

(('71 'j ) )-- /«(Ã
L

com á(/3) -(Z' + 4)'''rz(d)/3':7' ..ãâlo) 'c "'a' >aA.(,)

Demonstração

Definimos os seguintes conjuntos:

AL(3) = {z € ZÚ tq lz - zl~ $ Z,}

ÕAz,(z) = {z C A' tq lz - zl = 1}

X = {(",«) C Z' x Z' tq o« {u € A(z) e « g At(a)} o« {u g AL(3) e -, C Az,(a)}}

Da desigualdade de Lieb-Simon (ver Apêndice) temos, para l# -- yl » L

<0'r0'y >$ }, <0'=0't >AL(=)#lts <a,o'y>
It ,s)CaA Z, (a )

Aplicando a desigualdade de Lieb-Simon para < o,o, > com conjunto AL+l (z), temos

<0',a,>$ >1, <0',0'.>PJu,<a,0'y>A.+.(r)
( u,v)eaA L+l (r)

Usando a limitação dos spins ( la;l 5; l,Vz C Za no caso do modelo de lsing ) temos
< o',c,. > 1 5; 1.

Portanto

< o'.;aV >$ >1, >1' #2./t,J,. < O'rO't >A.(=)< o',a3/ >A't+.(r)
([,s)CaAL(=)(u,u)eaA +l(=) ' ''

Notamos agora que, do lado direito da desigualdade acima, < a,ol >x (J) é uma função
dos valores Jç, com q, r C AL(3) e que < o.,a, >x (J) é uma função dos valores Jç, com
q, r g AL+2(z) temos que a média sobre as configurações J é fatorizada:

?"a;aÍ's $ a'7' E E ?"a;aís'i;7;i ?"a;a;sii.i:G'
tcaAL(r) ucaAL+l (r) '



Tomando w. C .\z,+2(:z') tal (lue

< o'«..o'!/ >.\i*.O') ' .cTlax(,) ça'al >.\...(r)

e usando a hipótese do teorema teremos:

< o,,a, > $ d'7'n(d)(L + 2)' ' E
uCaAL(r)

onde õ(a) =0'7:zz(d)(L+2)Ú': E < c,,o« >aA.(,)
ueaAL(r)

Podemos repetir o mesmo procedimento pelo menos !ÍliPI vezes e assim concluímos

'. a,a« .» < a.,.a. > $ á(.í3)< o-«..-. >

que:

< a,«, > $ ÓL+2

e portanto
, .l!=d

< a'=o'y > <. e ((P)

com

zl(P)' ' (ó(P) )

Corolário 3.3.1 Pa7'a # = /3c, a /unção de dois poDIas safio/a

< a,a. >(#.) ? ctelzl-'+'-'7

com rl $ d

Demonstração: a demonstração é análoga ao caso não-aleatório

Observação: Se no lugar de acoplamentos de primeiros vizinhos, tivessemos aco-
plamentos de alcance finito entre os N primeiros vizinhos, teríamos o mesmo resultado
apenas com algumas modificações na demonstração do teorema e rias constantes.
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3.4 Singularidades de Griffiths

Nloclelos cti.ia l]ainiltoíiiana pala ]m] volume 6lnito /\ C .Za é dada\ por

Hr.ta, J) = E ',,.',«, + b E '.
(=,y)C.A reA

onde J = {J,-,,(.r,y) C Za} é cima família de variáveis aleatórias i.i.d. satisfazendo
J.-, ? 0 ( com .z -- WI = 1 ) são ditos modelos diluídos. Se J,, são da forma:

{ i com probabilidade p > 0, se IT

com probabilidade 1 -- p, se l]

, se l# -- Z/l > l

l

lJ'',
y

y

dizemos (]ue temos 'diluicão nos acoplamentos' eii(quanto blue se ./,;, foienl da forma

JriG , para lí -- .jl = l
0 , caso contrário

com ri = 1 com probabilidade p e r. - 0 com probabilidade l
diluição nos sítios.

p dizemos que temos

Em um antigo de 1969 IGrimthsl mostrou que para modelos com diluição nos sítios
a função magnetização deixa de ser uma função analítica em h para /z = 0 pala valores
de temperatura abaixo da(ruela onde ocorre a transição de fase (do caso sem diluição nos
sítios

Os argumentos dados por GriMths são baseados no teorema de Lee-Yang jvei Ruellel.
Ele estudou o comportamento da magnetização em função de ; = eaA e observou que ela é
analítica pala lzl < 1 e não pode ser extendida analiticamente através do círculo unitár

Podemos melhor compieencler este fenómeno se considerarmos a seguinte situação.
sideremos o modelo com sítios diluídos e suponhamos p < p.(d), onde p.(d) é o valor
crítico para a probabilidade de ocupação de um sítio no problema de percolação por sítios
em Z'. Temos, com probabilidade um, nesta situação, apenas "clusters" finitos de sítios
acoplados aos seus vizinhos mais próximos cle tal maneira que o sistema se decompõe em

uma colação de subsistemas independentes finitos. Neste caso, podemos concluir que com
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probal)ilidacle lm[. nào l]á nen] magnetização nen] lona-range lidei pala todos os valores
da tenlpei'atraia. Entrctaiito. ('oillo coilse(luêilcia da lei dos grandes iiúii]e]os. tainbén]
cona prol)abilidadc [in[. cxiste]]] caixas ail)itiarianleiite giaiides dentro das duais todos
os sítios estão aGonIa(los. .\gort:. se ,i./ > J.((/) ( oii(le ,.i.(dl é o \aloi ci'ético pala uril

sistema homogéneo d-dimensionar cona acoplamentos J,, = ./V < .r.y >C ZÚ l tecemos
caixas ail)itrariament.e grandes ( mas finitas ) dentro das quais o sistema está fort.enlente

correlacionado. A situação acima sugere o mecanismo geral para o fenómeno

Veremos aflui a. demonstração destas observa.çõcs. Esta demonstra.ção está em IFrõhliclil

Antes de denlonstiarmos o teorema de GriHths faremos o cá.lculo da magnetização.
Vamos trabalhar com o modelo de sítios diluídos mas o modelo com diluição nos acopla-
mentos também pode ser tratado. Diremos que um sítio j está ocupado se e só se r.. = 1,
caso contrário j será dito vazio. Deilotemos por C uma configuração arbitrária cle sítios
ocupados em A ( i.e. uma família de aglomerados conexos e disjuntor de sítios ocupados.
Além disso, IC' = número de sítios pertencentes a C ,

/b,A = probabilidade de ocorrer C

magnetização média por sítio em /\

A/a ' magnetização média por sítio em C

Então

M« I': >1: 1C'lPc,«W.
CCA

l3.i)

Sda
].e

e'2ah e denotemos por ./c a energia livre por sítio do sistema restrito a C,

P.h = -lC'l''/ogZc l3.2)

onde Zc é a função de partição. Então .4./c = Él#. = gÍ.ÍIÍc = --2a:!i#

Escrevendo e'oh'. = ePhe'PA('-+i) e somando sobre todos os valores de oi, i C C',
vemos que e'PhlclZo é um polinâmio em z de grau IC'l. Donde

Zc-
lcl

.te; I':l/' ll(.
0'=1

(l. (c)) ,
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oilcle (.(C') é o a-ésimo zelo de Za. O Teorema de Lee-gang diz-nos que

(. (c' ) l

pata todo a. Por 3.2 e 3.3

"'. - 'p;t;(-i -'- à E ;:Lm). (3.4)

Sul)stituinclo 3.4 em 3.1 ein temos que

-lAI'' >1:10IPc,«(l
CCA

2;lc'l'' >ll:(;
a=l

(. (a))' ' ) p + 2; E ,z.(A)(;
a=l

(.)'',
(3.5)

onde p é como definimos para acop]amentos com diluição nos sítios, ]VA é um inteiro
anito e

?.(A) IA.I''(
a:(«(o)=(.- pai'a algum a

nt.(C)Pc.A) > 0, (3.6)

onde 777,.(C') é o número de vezes (lue (. ocorre em {(.(C)}12i . Segue então que

JVA

E o.(A)
a=l

lal

' )ll: (>: Po,A) = >1: 1AI''lC'lPo,« = P.
C'CA a=1 C'CA

l3.7)

Cálculo da magnetização: de 3.5 e 3.7 concluímos que, para lzl # 1, À/A(z) é
limitada uniformemente em A. Mais ainda, para z # l positivo, i\4A(z) converge para
um limite, quando A --} Z", devido à existência do limite termodinâmico da energia livre

' quenched ' , ./ll(z), com condições de contorno periódicas, pala z positivo, e A/A(z)
-2/iz1lÊL , pala z # 1, positivo.

Então, pelo teorema de Vitali,

MA(;) --> M'(,),

para A --} Z', pala todo z, com lzl # l.

onde M é a magnetização no limite termodinâmico, e ./IA(z) converge, quando A --> Z",
pala todo z, com lzl # 0 , 1. Seja /3o = Po, (p = 1) a temperatura crítica do modem de

lsing p dimensionar.
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Teorema 3.4.1 F'a/'a .i > ..io. .v(:) iz(io /)odc sc/' c.r/e/?d;(/a alia/f//ca/rzci7/(. (/e {: : l:l >
1} /)ara {: : 1:1 < 1}. oi/ /lll'(/.srzrrz(rz/í. df

{; : 1;1 < i} /,«,'« {: : l:l > 1 }

Denaonstração: Sul)oillla o coiitiário. Então existe alguns ilúiileio leal .t: > 1 e uni
p > 0.com .p -- p < 1. tal blue a série de Ta},lor de .v(:) em torno cle : - .r tan) r.io
de covergência. p, e o dis(o de convergência desta série contém um arco A, .4 = {; =
e'c' : l@l < õ}, pala algum (S > 0. Dado ,8 ) 0o e õ > 0, podemos escolher A grande o

l)estante de modo a contei algumas singularidades (. de /q/A(z) ( pois para todo ( > 0

existe un] cluster conexo. C . não cont.ornando A, com a propriedade que A./c(:) tenha uma
singularidade em alguns poítto (, cona lç -- ll < c. O resíduo, v7., do pólo em (., é dado
pol 3.6 2.29. Seja C. algum aglonterado conexo de sítios en] A nào envolvendo A e tal que
vc.(;) tenha uma singularidade em (. , i.e., (. é un] zelo de Zc.. Seja ç2 o menor cubo
contendo propriamente C.. e supoithamos (lue /\ é a união de n clisjuntos transladados,
f2(z)(a € A), de ç2. Então

q.(A) ? IAI'' }l: }l: #Pc,«
r ,...,rk;k=1,...n c':onf2(r.)2C.(r.);i=1,...,k

onde C.(a) é obtido transladando-se C.. de x. Agora

E: Pc,« .r:â(i - Pc.)"'*,

onde }l:' é feita sobre todas configurações C, tais que

C n Q(3í) 2 C.(ai), parei 1,..., Ê

C.' n Q(#) 12 C.(#), param g #. ,aA

e zl,...,zx: sào dados, e

Pc. = Plc'l(l -- P)lac'l

onde aC. é o conjunto de sítios em (2 a distância unitária de C. e nã.o contidos em C.
teoria do modelo de lsing em d = 0 mostra-nos que

A
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f)I''Pc. = Pn > 0.

unifornlenlente enl

Lema l

A/A('(-)l ? 211117\) ? 2 Pa

l,ul'n r > \ \nlijorlitemeTtle eln l\..

Demonstração: Sqa (,. :: eíÓ' e observemos a figura seguinte. Façamos z.óe'ç'''

I'ç'. -- (ó. Pela convexidade do disco unitário,

para r > 1.

Assim, desde (lue ltzl ? W(univ') , para ?z C r arbitrário e z/, C a

b.:b -- $. (3.9)

A/A(r(.)l ? 2rW((2rí:.)''A/A(r(.)e:4'' l

2,(ll:l + E !zl=lP«.W. - ó.ü 2 2,Tq
Por 3.6 e 3.9

E, por 3.8

,

7 -- l

Daí A/(r(.) diverge para r -"> 1. Isto contradiz nossa. hipótese de que A/(z) é holo-.

moifa en] alguma vizinhança do arco A introduzido no início da denlonstraçã.o do teorema.
Pela simetria (/z --> --AI + ; --} --:'') do modelo, A/(:':) = ]v(:), e portant.o ÀI (z)

não tem extensão analítica de {z : lz < 1} para {: : l;l > 1}. Isto completa a denaons-
tração do teorema.
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Capítulo 4

Acoplamentos aleatórios de alcance
inõnito

Neste capítulo veremos condições para as (duais, no modelo cle lsing com acoplamentos
sendo v.a.i.i.d's cle alcance infinito e decaimento exponencial, temos decaimento exponen
cial da função de dois po-ltos. A partir desta informação obteremos o lin)ite termodinâmico

e a unicidade da medida. de Gibbs para este modelo. Neste capítulo se encontram as prin-
cipais contribuições deste trabalho.

4.1 Decaimento da função de dois pontos

Para modelos tipo lsing com acoplamentos nã(Faleatórios de alcance infinito temos o
seguinte resultado IEllisj:

Teorema 4.1.1 Suponha qzze ezistan} consta?êles posÍlÍuas cl e c2 leis que J(k) $ cle'"ltl
qk C Za. Seja .J q -- E. JÇk). Então:

kc z'í

(a) < Coar > (f3. 0'l decai exponencialmente pelo menos pal'a Q < 13 < .J t;\

(bl 'V13 > 0 e h :# 0, < Colar > 1.Í3.h) decai e:cponencialment.e
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'\ partir do resultado a(inca para modelos ilào-aleat.ócios é razoável nos perguntainlos
se não valeria o nleslilo resllltado para o caso aleatolio. Neste(.apitulo \.amos demollst.rar
uni resulta(lo análogo para a(oplaiileiltos aleatorios (lc alcance in6lnito.

Consideremos o nlo(leio (le lsing com interações aleatórias de alcance inhllito (lados
pela Hamiltoniana:

HA(a) =

com J=, = J,.e''YI'-v

onde: J,, são vai iá.fieis aletórias independentes identicamente distribuídas(v.a«i.i.d.'sl
positivas e com média ./ = J' ./;,(/p(.4,) positiva.

7 é uma constante real positiva

# -- WI indica a distância entre os sítios x e y

Def; n ; rÃpc '

á# = C'/3Z,'e'y'i({ + 1)'

õ:(P) E . 'i'i

../x;.) denota a média sobre todos os J's0

Teorema 4.1.'Z No modelo de lsing de$nido pela Hamittoniann acima, com 'Y > ç), se
qko....,k..3C index)ertdent.e de rl tal qKe E ÇJK....JK.3 < C"-t\ então existe C\ > Q e l3. tüt
que 8\ÇÍ3) < L pctra B <. B. e n seguinte design,a,Idade:

< o,a. > $ C'le''YI''"l

é .«tisjeit«

E importante iessaltaimos que neste enunciado #. não significa a t.emperatura crítica

de transição de fase mas apenas um valor cle temperatura abaixo do qual (5g < 1. Pala
demonstrarmos este teorema falemos uso dos quatro lemas que vem a seguir. .4 estrutura
é a seguinte: entmciamos e demonstramos os lemas l e 2. Em seguida apresentamos
o enunciado do lema 3 e enuiiciamos e demonstramos o lema. 4. A partir do lema 4
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demonstramos o leRIa :3. Neste l)onto estados pront.os pala apresent.ai a demonstração
do Teoreilla l)rillcipal.

Lema l S'(Jar~ .z',W C Z'' co/,l l.z -- yl ? Z. S'cJ««? .\l(.z'l
\t(g) = {tz € Z'{ : y -- ul. $ Z,}. É'lz/ào.'

{ . .z' -- ul. $ z,}

(- axay $ )1: dJ,re''YI'''l+ >1. .3./.,e'yl'-'l<a,o.>
sC A L(]') ,f eA L( y) ,( s .f) € .X' s C .\ L( r),f gA L(y) ,( s,f) C À'

ande X é de$nido poí

.x {(u,t') C Z' x Z' /aís q?íe oll / C AZ,(r) c o g A(2') ozz tz g \l(a) e u C At(z)}

Demonstração

Do teorema de Lieb-Simon (vei Apêndice) sabemos que

< 0'r0'V >A < a.a, >X'Ê ''Í. < a:a. >x l3J;t <. ata, >h
(f,s)CX

IComo # C AL(#) e g g At(#), pela definição do conjunto X temos < a,a, >À= 0)

Assim:

< O'=O'y >$ >, < o'=o's >X' #./,íe-"rl''1l < afaz >A
It,s)eX

Í4.1\

Podemos reescrever a clesigualdacle 4.1 como

<o,::a.> $ >: <o,o,>x81..e'yl'-'l<a,a,>A+(4.2)
seA L(r) ,ÍCA z, (g) ,( s ,t)CX

>l, <a,a.>À 01,.e''yl'''l<a,a.>A(4.3)
sCA Z, ( =) ,tgA L(y) ,( s,t)eX

Utilizando as limitações triviais < o,cr, >.x$ 1 e < ola. >.\$
anterior , obtemos:

na desigualdade
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< o',.a. >$ E
sC.\ L(r).fe .'L L( g),(s,f )C .V

.3./.,. ll' íl + E
sCA L ( r) .ÍZ .'L L ( g) .( s .f)c .V

.iJ.,.-ll'-íl < o-ra. >

E concluímos a denloilstração do lema.

Enuciaremos e denlonstlaremos agora un] lema indut.ivo:

Lema 2 Stz/)on/za qtze

<o',a.>5; }: PJ.*..-'yl«-fole
se CA L(r) ,!o eA L(y)

>l: }:/31«..e''Yl"'''l01,.,.e''YI'- -r-l+ ...+
foCAL(r),tonAL(y) sl eAL(to),fiCA Z.(y)

>l, >1, ... >11: /31«,.e''yl"'''l...J./..*.e''yl'«-l«l.l+
soCAr,(=),vogAL(g) sinAL(fo),tieAL(3/) s.CAL(1«-1),f«eAL(3/)

Z..J >''' .'' >.d /7./sofoe''ylso--fol /3./snfne'' n-fnl<.Jinay>
focAL(=),IDEAL(y) sinAL(!o),feCAL(3/) sneAL([«-i),tngAL(y)

onde lsj {j1 < 4,VI < j < n

então:

a, >5; }: /31...e'"yl"'''l +
se CA í, (r) ,fo CA l(v )

}: >1: /31«..' l«-''l/3./,...e 'l'--'-l+ ... +
se CAL(r),vogAL(g) si CAL(fo),tieAL(y)

>l: /31«,.e''yl"-''l...#./,.*.í.*. e''YI'«+-
sn+ l CAt (tn),t.+ l CA L(3/)

}: PJ,...e''yl"-''l...DJ «+-t.*:' 'l.«+:
s«+ l eAt (tn),t«+ l gAL(3/)

5; {,VI $ .j 5; n + l

< o'.

E
se CA L(=) ,!ogA L(y)

E
se eA L(r),to gA L(y)

.«a. l.J - íj

f«+-l.l +

rn+il < a{.+.o'y >

D pl-« n n q+ r n n; n -
U\ q.LV -

A prova consiste eni aplicarmos o ]ema ] en] < o-r.a. > e desenvolvermos o produto



Lenda 3 Sc 'Vko.k\. ....k..3C iitdcpendcTlte df il tal qití :l l..JK....JK.'l < C'"-F\

ond( E t.JK....Jk..) del\ota a inédin sobre todos .J's . (latão

soC.'LL(r)Jog.\l(y) ;«C.\l(f«-l).f«e.\l(y) o''(

(C'#Z'e'7'li({ + i)'ll"+'(-li, «l

11« -- rol.j ./, . f . ( 1.1-r-l....31..,.(-'71.« /«1 $

Na demonstração deste lema faierlios uso da seguinte desigualdade

Lema 4 Sejam. 7 > 0 rztímero rea/, (/ C Z , cariz d 2 1. .S'eja Za a rede de d me7zs(io (/

, l# -- WI = n a dis/ázzcía entre dois s2'fios na r'ede, e /\tlg/) = {tt C Z' : lu -- g/l. $ Z,}.
En tã o :

«.iÉZ' -«-t+l«--«}+l«-«l+...+l«.---vD 5; lll{ + l)'lAe''71'''

«ml-' «-l${, 1«*---u*l${,VÊ?i, «*---ylS{

T)prtn n l c+ '' :' pn .

Definaai:: ip -tlil, a2:= lui --u21) ... ,ax::= ltzt.l --#l. Sabemosqueai $ {vl <
z<A--letanlbémai+a2+a3+a4+...+ak;:la y

Nasomatória E E: E e'"yl'-"-l-'YI«--«l-...-'YI«.---vl(comjz uil$ {,1uA.i

ux;l $ t,VA ? 0, lui;-l -- yl 5; { ) considere a soma sobre todas as possibilidades de ui tal

que lz -- tzil = ai. Isto significa que teremos ala'i possibilidades de tli nestas condições.

Se fixarmos agora zzi e somarmos sobre todas as possibilidades de tz2 tais que lui --u21 = a2
teremos a2a'i possibilidades de u2 pala somarmos. Repetindo este argumento para z&3,

u.i,... ,tzx; teremos a desigualdade:

}- f--'ylr--ui l--'flui --u2l--...--"yluk--i --VI <
uA.ie.ZÓ

>., (Zld le--'yaia2d--le--'ya2 aAd--le--'Yak
al )a2,...ak:al+. .+ak?j=--gl

onde a. 5; +VI. 1 ? { ? k -- l

A soma anterior é majorada, pela soma seguinte:

e''yl'''l(. E: , a''')* $ e''YI'-,l(.F+: #'':d:«)* = li}({ + 1)'l*e''yl'''lO<a<+

E concluímos a demonstração do lema.
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Demonstração:

Pelo fato de oc (JX.o'..JA.,. ) < ('"+1 temos a scgliiiitr (lesigualda(lc

\ -'oi'a teillos a deiiioiistração (lo lema 3l l l o

=
se CA L (r) ,foCA L(f l )

)ll: OJ«t.f-ll«-rol.../31..,.. -'7i;;-iã <
sn eA L (t« -i ) .f r: CA L(y)

SIC'a)"+' }: ... >1' e''yl"''.l....-'yl.«-t«l
foCAL(r),foCAL(ft) s«CAL(t«-l),t.CAL(y)

Como se C J\z,(z), temosque lso--íol ? la'--Zol--L e portanto e-"yl" ''l $ c''yl''*ol+"yl

Temos ainda que jpaia j > 1): sj C /\t(Zj-l)::> lõj--f, ? l/.Í-i --ífl--Z,. E portallto
e 'lsJ--fll < c'--'ylí, i--f,l+'yl,

E como >ll: 1 = Z,-
', eA L( fJ -i )

IC'Pede"rl)"+' }. }. .. >1' c'"yl'''ol-"ylfo-f-l- -'ylí«-vl
foCZa fi CZa f. CZa

onde l# !ol $ L,lí«--Z.+il$ {,Vn,? 0,lí«--yl5; {

Aplicando o lema 4 à desigualdade anterior, podemos majorá-la por:

IO#Z'e'y'ji({ + 1)'1)"+: '''yl,-«l

e concluímos o lema.

Neste ponto estamos pio

Demonstração:

Do Lema 2 e do Lema. 3 temos que
n l

?'Õ:;a;5$ ='.ÍÊe'yl'-3'l+(íl; E ... E e'l'l' 'ol-...-'ylí.-,-t.l.l
;=1 ' foCAL(y) f«eAL(3/)

Onde, na última somatório da segunda parcela da desigualdade anterior, lixado {. i,
comamos sobre t.odes os valores de í., obtendo assim:

n l
Z'Õ:;a:l'S5; E (iÊe-'Yl"-yl+á. E ... E c''YI,:'-fol-...-'Yl!.-,-l« -l.C

J=1 ' vogAL(y) t.-i gAL(y)

podemos majorar 4.6 poi()

nãos para demonstrar o Teorema priíicipal
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(.'onlo >1: ('llf,.-t-r«l $ >11: .-l'lrl = (1'
f « e .\ /. ( !/ ) rC Za

Rep('tiii(lo teste mesmo at'gtin alto sticessivanleilte(fixa\ii(lo /

e assim 1)01 clia1lte) o})ternos a (lesigttal(lado:
ll l

< o',.o', > $ E ÕÊ('ll' 'l + (Ó.J('')"

Seja õi(d) = õ,3C'

lJ

2 e soiilaí)do so})re /,...

Escolhemos li tal que ái(/3) < 1

E então

< a.a. > $ C','''YI'-"l+(ó:(Õ))"

««. '', - ,{l 's - 8.,

Cromo n é arbitrário, escolhemos n tal que z?/71.(õi(0)) = --"yl;z

?"aias;'s $ ( ígt + i).-'ri'-"i - i:jt.-'yi'-"l - c,':.-'vi,-«l
onde ('i é uma constante positiva

yl e portanto

Donde concluímos a demonstração

4.2 Independência da Magnetização em relação às
condições de F'r'onteira

A importância do teorema anterior está em que podemos utiliza-lo para demonstrar o li-
mite termodinâmico quando tomamos caixas arbitrariamente grandes(tendendo ao espaço
todo), sem que haja dependência das condições cle fronteira. Ou seja, que temos um único

estado de Gibbs para altas temperaturas. A técnica que será utilizada para a demonstiaçào
deste fato é a de cluplicaçào de variáveis.

Teorenaa 4.2.1 /Aras 17zesrlzas /tfpóleses do teorema ar?/el'íol'. Cais/e .d. fa/ gzte VO < /3 < 0.
e:cist.ent coltstantes 0 < CI.í3~l < (» t.al que, pal'a quaisquer condições de cona.terno ).li temos:

raJ < a,; o, >.\'* 5; C'e''yl'-vl

jb) e={.ste o lilnil.t termodi.nâmico e é i.ndependente das condições de .froítteira X.P.

dadas pula cndn volume N. $nit.o
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e ' ,i.y«.< a. >l\

Demonstração: (al I'saia(lo o tr\lqllc (

tantos de variáveis (los sítios:

al -. ). --+ R az l .\ -} R

('onl Hanliltoiliana //.A dada por

/iA(a: . a') = HA(a') + .f/A(a'l

e as funções dois spins /' e (; (laclas poi

/\la' . a') = FA(a' ) + /\(a')
e

dA(o-', o'') = GA(.-')+ 6'A(o'')

es esperados dos spins dados por:

./ ./' .r\(a' , a')e'o#"("','n [l dHo(a!)dHo(aÍ)
<< /?>>x"=

zAx é a função de partição do sistema duplicado:

2Â\ - / .-p'i.(a:'"n ll dH.(a:)dH.(«:)
rCA

s variáveis

'?,

(,

É)dpo(11'o é invariante

lz/, 0 --> (--1?,o

(J7. 0 --> (--77. -Q

itivos ) H,\(a', o:) = H

\

lc club)locação (l( variáveis consi(lereillos dois( l l l (

c'oiIJ

com valor

oíidfl

Observando aue cona as novaf

Z7+
a medida. dÉzo(v7 0 = /Pol em relação às transforillaçõesl

T

e que jcona acoplamentos poslu o teremos
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< o'. : a. >'.\'' =<< (,(. >>À'* =< (,.(, >l\'*

Então:

< a,:op >.\-~ = ? (.(:. >l\~ $ (1'. ll«-PI

Sendo (lue a Llltinia desigual(lado sai do teorema ant.erioi. O (lue conclui a parte (a)
do teorema.

Definição: dizemos (lue fixamos uma condição cle fronteira \.\ se V.l/ C a.\ temos
{a.} = \A.

Para a parte (b) temos. clo t.eotema fundamental do Cálculo que

< o-o >À" -- < o'o >.\= áoi dsÉ < o-o >'''*

E, efetuando a derivação ]la e(luação arterial obtemos:

.Cdsá<ao>'*"= E .Z.<ao;a,a,>'"

Onde a. é lixado a partir cla co:l(lição de fronteira lyA.

A desigualdade anterior é majoiada por:

>l. À, < ao; a. >x"
rCA,gCAC

Pois esta nlajoração vale tanto para ov = +1 quanto para. av = l

Aplicando a. técnica de duplicação de valia.vais, temos a igualdade:

A.pcA. '4. < c''o;a,., >\"= E .J., << (o(, >>

Usando agora que J,. $ J=ve''YI';-3/l e que << (o('. >>$ c''yl'l, a igualdade
é majoiada por:

C' >ll: e ll''-vle-'yl"l
rCA,3/CAc

Aplicando o lema 4 deste capítulo obtemos

C' >ll: e '/I''vle-'71'1 $ CJ\a >1: e''Ylyl
rCA,3/CAc yCAc

Portanto:

anterior
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< a. >l\'* < ao >.\l $ ('.\' E
vC.'L'

H

--> o

O (lue iitlpli(a (lii(' .liltt. <: aí) >l\\:: linl. < o-u >.\
\ -.-} .Z'l ' ' .r\ -+Z'/

Este limite implica (ltic ilào liii (lepcil(lêilcia edil iclaçào âs (oii(lições (le fionteiiit
(quando estamos en] iegiille (lc altas temi)ciattiras. Ott seja. temos a existência do limite
ternlodinânlico e há uni único esta(lo (le C;ibbs.
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Apêndice -A.

Desigualdades de Correlação

A.l Primeira Desigualdade de Grifliths

Teorema A.l.l C'o zsíde7'erros tlrn s?lócalÜurzfo .4 C A C Za e a,.i = n a,. Balão
re,4

< a,.l >2 0

>: i.va,av

Demonstração: Temos que < a,.l >A= :t'nA a''l ({a}) - !!L- J' a.4e;; ' n.
r€A

>ll: J,pa;ap
Expandindo c'ycA em série de Taylor e trocando a oi'dem da soma caiu a ordem

de integração ficamos com:

< .'« >« à,Ê,{ .r(,:. Jay.',.',)'".- =yA '(",).
Pala demonstraimos o teorema basta mostrarmos que J ( E )*a..i ]] dp.(a,) 2

riCA zeA
0,Vk ? 0 pois ZA é sempre maior ou igual a zelo.

A partir do desenvo]vimento de (E J=,a,a,)k obtemos termos do tipo ]l a, [l. a,.
Portanto, devemos mostrar que .f ll o, H dp.(a,) 2: 0.rC0' aeA
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A.2 Segunda Desigualdade de Grifhths

Teorenaa A.2.1 (1'oiis;(/cif/no.s os .çlfÓroJ2.;1/J?/o.$ .-1 C .\ C Z'Í ( /j C .\ C Za f a

f o-a = 1] . rlz/(io.'

< o'.4 : o'B :>=< o' .;lo'B > < a.l >< aB >? 0

Demonstração: pata clenlonstrai esta (lesigualcla.dc titilizanlos a técnica de Dr/
p/fiação do .vodc/o. (lloilsidelemos duas famílias de funções

a . í\ -+ R

a \ À. --} R

uma função Energia. dada por:

ÜÇa.a' = HÇa)-} Hta' )

e valores esperados definidos por

<< r'(o',o'') >>= r'(a, a')e'oã(a,ab ll dct.(a.)dLZ.(al:)
rCA

Definindo as variáveis
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A.3 Aplicações de G l e G ll

C'onlo exeitil)lo (lc al)li(tição (las (desigual(la(lcs dc Cliiííitlls vcieillos a (lcnlollstiaçào (la

cxisteilcia (lo limite tcill)o(linânlico pala o alto(leio dt' lsing. ('ollsldelenlos o silo(tolo (le

lsing coill llanliltoiliaiia dada l)or

}lõ.l.a) = -- '5.. a,J,,a.
1,:' ,v) c .\ ,l.' -- yl= -

oi i(l(?

',, - l l:= :,= ""o

e o-, C --l, l l)ala z C /\ C Za

E cora(lições de colltorllo livres. Consi(teremos ainda A' uma outra caixa contida eni
ZÚ tal que A' D /\. Temos então o seguinte

'l:eot'CHIA A..3.1 Sc F e it-nl l)ollTlonllo covil coe.PclelLt.es l)osltiuos e lemos acoplantctttos
colllo os de$i\i(tos nnteri.OI'inerte. Enl,ão:

\. c K -+<. F '>õ. $:< F '>p.-

Demonstração: Definimos a seguinte função

./' F'g(a2) ]T g(o2)e'''aÍ n e'lOH«(o)da,
veA'\A " rCA<. F'>t

J e'#PH"(') rl g(a:)e'''anda,
.rCA

Assim temos: < F' >í:o=< /? >A' e < r' >,..=< r' >A. Portanto basta provarmos
que ÉK%?d $ 0, V# C /\'v\

Fazendo a derivada.obtemos

e(:l;l:Za = < F'o3 > + < F' >< cr: >5; 0 ( pela segunda desigualdade de Giflithsl.
Esta. última clesigualclade implica na. monotonicidade dos valores esperados quando o vo-
lume decresce. .A partia da. limitação uniforme nos valores espetados temos a existência
do limite termodinâmico (A --} ZÚ:

AHZa '\::< r' >Zd
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A.4 Desigualdade FKG

'\ (lesigital(la(le Fl\(. tem a nlesnla tese (lttc a Ser..1111(la dcstgualdade (le (..i'iffitlls. se (late

sol) llipóteses difeient.es. E inipoi'talhe ain(la fiisarnlos (lttc este (lesigttalcla(le tanlbéiii
é válida sob nlc(li(las mais gerais (ltie a iiiedida (lc C:il)bs. \este sentido, pot exemplo.
consultar IEllisl.

Definimos uma o/(/cr7? em /?" através cla relação

él = (ei . Cz e«) $ \ = (\ ], X2, ..., \.l (.' $ \.' , ví

l,Jma ful)ção r'(e) é chamada monótona se é moitótona coill respeito a esta ordem

'Feox'enfia A..4.1 Sejam F ( (. Junçots tTtoitotoTlas (lescelltes eill \. e seja a espciattça
deliTlida < . > íle$ni.da poi : < FI.\) >:: f reTORta T\ dpi

0«d. H(e) - - ..;. (e' - e.)' ' '/H; - ./'.-pde

Então <.FG'>'2<.F'>< G'>

Demonstração

Com as variáveis duplicadas € e À, devemos mostrar que

o $< 1r'({) - r'(x)llc'(Q - G'(\)j > .(*)
Seja n = IAI o número de sítios em A. Pala n = 1, F(Q -- F'(X) e G(O -- G(X) têm o
mesmo sinal pela monotonicidade, e temos a tese neste caso.

Suponhamos agora que o teorema tenha sido piovaclo para n - l sítios e escievanlos
€ =(e,e«) , onde{ =(Ci,C2,...,C«-i) e analogamente para À

Escrevendo (*) como uma integral iteracla, inost]er]ios que a integral en] d((/\ é nã.o
negativa pala cada valor de \« , e«.

Explicitanleilte

Z(a) =< á({, /ll /cj- «)'»- l (7{. /?(C)c '3X({)e'P(Q (**)

45



ll ./(j /''(e z:,... C-/J//(t) 1{,,;« 11 c'/'(tJ)C-/'('')

E r'(Oe /3 m
e:€11 =L]

>ll: e'ÍPn({)
€ :en =Q

< F >e..-. Z(a)'' < Õ(e« a)r'lQ >

va.mos d(.itota.t a. espetailça. do sistema. coiJI va.tiá.vens clttplicadas da seguinte maneira

< ' >e.=a.X,, :,y :: < ' >o,,Y

Temos a. identidade

< lf'(0 - r'(x')lla(e) - G(\)j >.*,, = < f'a >.+< f'a >.-< r' >.< G >,-< r' >,< c' >
= 1</?c.' >., </? >..< c' >..1+1</?ú' >.--</? >.< c' >,1+1</? >..--< c.' >,ll< cl' >..--

< G >,1 (* * *)

Devemos mostiai (lue esta última\. idetttidade é não-negativa. Os dois piiineiros t.eiiilos
sã.o iiã.o-negativos pela. hipótese de indução e assim, para a demonstração do teorema. estala
completa se nlostt-a.lhos (lue os fatoies do terceiro termo tem o mcsnlo sinal. Falemos isto
usam(lo a. dependência. de Z elll cl da.cla. pot (#'k) e a. definição clo vttlor espetado yzyzyzyzy.

>l: f'(e)e'4'/]f/(O

á< r' >. = Ü(«'; .-+,«.., )

(:en=a

= < iâE- >.+PEl<((1 -- '")r'(O >« - <((1 - a) >.< r' >..}
onde a soma em / se estende sobre os sítios (lue são vizinhos pióxinios do n-ésimo sítio.

Observe (lue os teimou proporcionais a P'((«) se ca.ncelam. Como a função ( ---> cv -- (l é

nlonotona, a hipótese de induçã.o se aplica nova.iiientee disto segue (lue < .f? >. e monotona
crescente em cl. O mesmo é válido pa.ra. < G >. e assim o teiceiio teimo de (***) é nã.o-
negativo.
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A.5 Teorema de Lieb-Simon

Teorema A.5.1 ('mtsiílr 'cílios uln c071ju71fo X dc l)ates ltt.t-l d( palitos da i'edt .\. Oltíi(
os pal'es(u,t') ((u,tt) são cottsidt)aços distintos c X é unl coitjunto tal que s( tlt.l,'l € X
eTltao (.D.tl) € :\. De.Rítj-lhos < 1..'l ';> coiocaitdo Ju.. := Q pat'ri todo ut- C .\ na de.Rniçao (!(

<. t. ) >r... Entoo pura todo ]. . \: C À.. te nos (!uc:

0 $< o.:av >A < O'rO'y >À'=$ )i. < O'rO'., >.x' J:..- < O'uO'y )'A
u z,, eX

Este teorema foi utilizado em diversos pontos deste trabalho. Para a demonstração
dele, usaremos o teorema das desigualdades gaussianas:

Teorema A.5.2 Sc r' ó zzm p0/7lrzón zlo com coe./ícíen/es pos;/idos. eiz/ão

a'"« >< --ai--: >< a,F'(a) >$ }1: < aF'(al

Demonstração

Da definição de < (.) >x temos que

< a=o'# >:: < o',o'y/ >x

onde

/ :: e";Ex

lé o limite de polinõmios com coeficientes positivos e este limite pode ser trocado com
as integrações cle forma a podermos aplicam os resultados clo Teorema das Desigualdades
Gaussianas pala < (.1 >x com /?la) = o,/ e obter:

<. a,aul '>x<<. grau '>X<. 1 '>x -F <. ara. '>X J... < a..aul >X
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Dividttido por < / >x ol)teitlos:

<.aa'a11'>'Ê< a3'ay'>X + E «::

H

a.a... )'X J. < o';a!, >
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