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Resumo

Apresentamos um método que permite enumerar subconjuntos de contornos de
Peierls (também denominados a/cima/s) no modelo de lsing ferromagnético ein bai-
xas temperaturas em uma rede quadrada. Um amostrador excito para os contornos
de Peierls é apresentado. Apresentamos também um algoritmo dinâmico, baseado
no MCMC, para amostrar tais objetos. Como aplicação, consideramos a medida de
Gibbs expressa eln termos dos contornos para simular pela primeira vez o modelo

de lsing em baixas temperaturas, de acordo com o "Backward Foiward Algorithm" ,

proposto recentemente por Ferrari, Fernández and Gaicia l31. Este algoritmo per-
mite obter amostras perfeitas em janelas finitas de medidas em volume infinito e

é válido para medidas absolutamente contínuas em relação a um processo de Pois

son. Um modo alternativo de simular este processo no contexto do Bli'A também é
apresentado.



Abstract

We present a method to enulnerate subsets of Peierls contours (algo called anima/s)
in the lsing feiromagnetic modem at low temperature on the square lattice. An
exact sampler for Peierls contours is presented. We present also a dynamic MCMC

based algorithm to sampler these objects. As an application, we consider the Gibb's

measure expressed in terms of Peieils contours in ordem to simulate, for the first

time, the lsing tnodel at low temperature according to the perfect simulation scheme

"Backward Forwaid Algorithm" , proposed recently by Feirari, Fernández and Gaicia

l3j. This algorithin provides perfect simples of rinite windows of the infinite-volume

ineasures and is valid for measures that are absolutely continuous with respect to

some Poisson processes. An alternative way to simulate the target process in tlle
BFA context is also presented.
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Capítulo l

O Método dos Contornos

1.1 Introdução

Avanços recentes no estudo de processos espaciais de nascimento e morte tem

motivado o interesse no desenvolvimento de algoritmos eficientes para símll/anão
pedal/a de processos deste tipo. Recentemente foram dadas condições suficientes

para a existência desses processos usando uma construção gráfica espaço-temporal
jll. Um caso particular de um processo espacial de nascimento e morte é a rede cona

perdas. Este processo apresenta uma interessante conexão com o modelo de lsing
pata o caso ferromagnético a baixas temperaturas. Neste capítulo apresentaremos
as idéias básicas envolvidas na simulação de processos desta natureza e os problemas
relacionados que motivaram este trabalho.

l.l.l O modelo de lsing e o método dos contornos

Seja o espaço Q - O8', onde Qo é uin conjunto finito de possíveis estados as-

sociados a uln objeto. Usaremos o tenho rede d-dimensional ao grifo associado de

modo usual ao conjunto Zd. No modelo de lsing ferromagnético, Qo = {--1, +1} e
os objetos são denominados de spins.

Seja A C ZÚ uin conjunto finito e a C {--l, +llA. O n)odeio de lsing atribui
pala o volume A e # ? 0 a distribuição de probabilidade

! .-PH(a,A)epli(a) ( ] . 1 )



onde

H(a,A) - - }: a:ja(á)a(j) + >:h:.(ã)
{<JcAecA

é o Hamiltoniano ou função energia, ZA é a constante de normalização, Ài o valor

do campo externo e aij o peso da interação entre os pares de spins ã, J. No modelo
de lsing considerado neste trabalho cada spin interage somente com os spins mais
próximos: cvÍj = 1 se l á --.j 1= 1 e aij = 0 para os demais pares {,.j. Consideraremos
ainda que não há a presença de campo externo (h{ = 0).

A medida 1.1 pode ser expressa de uma outra maneira, como a medida de uma

configuração de condor/zos. Uma definição de contornos pala dimensão d ? 1, pode
ser vista em Fernandez, Ferrari e Garcia l21. Neste trabalho consideraremos apenas

o caso d = 2. Neste caso os contornos são curvas fechadas, formadas por linhas
verticais e horizontais de comprimento unitário que separam as regiões de spins
"+"das regiões de spins "--". Estas linhas são denominadas e/os. Se fixarmos

a condição de fronteira o- = +1 (ou o- = --1) fora de A, pode ser demonstrado

que a cada configuração de spins corresponde uma única configuração de contornos

compatíveis. No Capítulo 2 discutiremos em mais detalhes uma definição para
contornos compatíveis.

O método dos co/zfor/zos consiste ei-n associar, no modelo de lsing, probabilidades
a conjuntos de contornos, ao invés de considerar os spins diretamente. Este método

algumas vezes descrito como "animal representation" , foi utilizado por Peierls para

demonstrar a existência de transição de fase no modelo de lsing em duas dimensõesl

desde então tem sido utilizado como uma técnica alternativa para obtenção de várias

propriedades do modelo de lsing 1331. Os contornos são usualmente denominados
con/ternos de reler/s. Um tratamento rigoroso sobre a relação da medida de uma
configuração de spins em baixa temperatura no modelo de lsing e sua expressão ein
termos dos contornos foi apresentada por Dobrushin 1261, a seguir apresentaremos
eni uma breve revisão os principais resultados de nosso interesse.

SejamosconjuntosõA=lãeA':jã--.j l= 1,JcAlea:"'A=ÍãcA: ã .j

1, .j C A'} /ro/zreíra i/z/erma de A, onde A' = Z2\A. O número de pontos do conjunto
A' vizinhos ao sítio ã é:

(1.2)

-&(A) {.j € aA :l ã .j 1= 1, í c õi"'A} (] .3)
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Para um volume finito A com condição de fronteira positiva e ausência de campo
externo,

}.l a(ã)a(J)- }: "(á)-&(A)
{{ ,alÇA:jí --jl::l leal"tA

Dada a rede Z2 , denominarenlos de e/o ao intervalo fechado de comprimento unitário
que conecta os pontos adjacentes da rede dua] Z2 + (i, i). Pala cada e]o e C ]E há

dois vértices da rede original a uma distância ê de e, que são os vérríces a({/ce/ares ao
elo e. Seja E o conjunto formado por todos os elos da rede dual e E(A) o conjunto
de elos e C E tal que pelo menos um ponto em A é adjacente ao elo e. Dada uma

configuração o, aJyo/zreíra .B(a) é o conjunto de todos os elos e C E(A) tal que, se
á,.j são pontos da rede original adjacente ao elo e, o-(á) # o(.j). A expressão 1.4 pode
ser escrita como

n"'' (a, A) (1.4)

-H+(o',A) = >. (lÍecB(.)} eejE(A)\B(')}) = 2 .B(a)l -- jln(A)l (1.5)
eeE(A)

Seja 'r uin contorno individual e I'yl o número de elos do contorno 7. A expressão
1.1 pode ser escrita como:

pâ,+(a)= 1 e':nB(.)l+pl n)l
''A,+

com o favor de normalização

(1.6)

ZA,+ ;= ePIZ(A)l >1'' ll e-2PI'yl :; Cale(A)IZÂont
I'ACC'A.+'yCI'A

onde ZÂI't é a função partição para os contornos e (:h,+ é o conjunto fonnado por
famílias de contornos compatíveis dois a dois em A

A medida de Gibbs correspondente a condições externas positivas pode portanto

ser traduzida a uma medida no espaço dos contornos. De acordo com 1.7 uma
configuração finita 77 de contornos em A terá o seguinte peso:

e 2P )l,,yen I'rl

pX,...('7) - ---2im
Esta expressão pode ser interpretada considerando-se que a cada contorno está

associado o peso

(1.7)

(] .8)

«,m('y) - . :PI'l (1.9)
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-«M('7) !!ZS:lmM('y) (l.lO)

com

0q.+ := 1+ >, llwm(V) (1.11)
peCA,+ 7€q

Uma vantagem na utilização do método dos contornos no modelo de lsing é que
para os contornos existe apenas a restrição de que não podem apresentar interseções.

Este é uin caso mais simples do que a interação entre spins, quando expressa em
termos dos spins individuais. Além disto, esta propriedade permite expressar o
modelo de lsing, ein temperaturas abaixo da temperatura crítica de percolação,
como uin processo espacial de nascimento e morte de contornos, como veremos.

e

A,+

1.1.2 Processos de nascimento e morte espaciais

Em ui-n processo de nascimento e morte objetos que pertencem a um certo con-
junto enumerável I' aparecem e desaparecem. Cada objeto ' C I' tem uma taxa de
nascimento c('y, ?7), onde 77 descreve a configuração de objetos presentes no instante
do possível nascimento de "r. A morte ocorre com taxa l independentemente de
qualquer outra coisa. Neste trabalho nos concentraremos nesse caso mais simples.

Um caso particular de processos de nascimento e morte espaciais são as pedes

cole perda (/oss /zeMorks) introduzidas por Erlang no começo de século e estudadas
por Kelly l32j. Fernández, Ferrari e Garcia l21 deram condições suficientes para a
existência desses processos e para a ergodicidade dos mesmos. Ergodicidade nesse

contexto significa convergência à única medida invariante para qualquer configuração

inicial. Nesse caso o conjunto I' tem associada uma matriz de compatibilidade
m : I' x 1' --} {0, 1}. A taxa de nascimento de f? é uma constante dependendo

de 0 vezes a função indicadora de compatibilidade com os objetos presentes. O
nascimento ocorre se o objeto for compatível coi-n todos os presentes. Se não, o
objeto é perdido (daqui o nome das redes).

A conexão com processos de nascimento e morte espaciais é que a rede coil] perda

na qual o contorno 0 tem taxa de nascimento exp(--#l01) e relação de compatibilidade

dada poi
m('y, 0)
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aceita a medida POA,+ como invariante (e reversível). Assim, propriedades de redes
com perda podem implicar propriedades no modelo de lsing. Em geral as pro-
priedades das redes são obtidas para /3 superior ao chamado Õ de Peierls (baixa
temperatura no modelo de lsing) .

1.1.3 Simulação Perfeita de Processos Espaciais

Propp e Wilson j171 apresentaram uma técnica geral com o uso de cadeia de
Markov que permite que amostras sejam geradas com exatamente a distribuição de
equilíbrio da cadeia. Deste modo, ao contrário de métodos que garantem apenas a
convergência de uma medida à medida de interesse - métodos assintóticos - nesta

técnica é possível definir um tempo de patada no qual a amostra obtida possui
exatamei:tte a distribuição desejada. As técnicas caiu este objetivo tornaram-se
conhecidas como s/mz4/anão pelgeí/a e desde então há o interesse no estudo e no
aprimoramento das possibilidades neste campo como uma maneira alternativa de
simular vários tipos de processos estocásticos.

Uin esquema de simulação perfeita para um espaço de probabilidade (X, Q, -F, p)
consiste em:

(i) Um processo y = (U)t?o,

(ii) Urra ágil-tempo-de-parada, r = a'-(V), onde Gt = a(K, 0 5; s $ t), tal (lue

P(,-(V') < .o) (1.12)

(iii) Ui-na função aleatória 'Dv R+ --> X tal que

P('D«(f) € .A) - P(.4) 'qt '> a- (1.13)

O Coz4p//ng/rom //ze Post j171 e o /q//'s .rrzrerrup/lb/e .4/gorar/zml41 tornaram-se os

mais conllecidos no esquema de simulação perfeita. O CIFTP consiste, em linllas
gerais, na geração simultânea de várias cadeias de A/larkov e construídas com o
método de "acoplamento desde o passado" . As cadeias são iniciadas com todos os

estados possíveis a partir de um instante t.,, < 0 e geradas de modo acoplado até
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o instante to = 0, onde n é um inteiro positivo. O valor de n é determinado pelo
algoritino de modo a garantir que todas as cadeias se encontrem um mesmo estado
em t = OI o critério do tempo de parada garante que a amostra ein t. seja obtida
com exatamente a medida invariante do processo. Neste caso o processo }/t consiste

de variáveis independentes uniformemente distribuídas no intervalo 10, 11. A idéia é

e Exibir uma função F' tal que a cadeia de À/larkov construída indutivainente por

X. = F'(X«-i , Vn) tenha p como única medida invariante. Defina .qk.AI (z, .E.) =
F(z, Vk) e para k' > k,

R[k,k,] (z, .K) F'(R]*,.,- :] (z, .r) , Vh, ) (1.14)

Note (]ue .qk.k,](z,Z) depende somente em (Uk, ,Vk,)

e Defina
T nlinln : .q «,ol(z,K) não depende de z} (1.15)

(1.16)

e

a'Z(.'-) -,,o](«,y).
para todo z C X

1.1.4 O modelo de lsing e a simulação via método dos contornos

Uma simulação da dinâmica do modelo de lsing para o caso ferromagnético pode

ser rea]izada de modo usua] peão método MCMC (]l/ocre Car/o Markov C/zczin). O
MCMC permite gerar um processo estocástico através de uma cadeia de Markov
que tem como medida invariante a medida do processo de interesse. No modelo de

lsing a cadeia de Markov associada possui como espaço de estados configurações
d-dimensionais de spins em uma região finita A C Za

Uma das principais características do &lCMCI é a sua llatureza assintótica, pois o

método utiliza a propriedade da convergência, sob certas condições, da distribuição

inicial dos estados da cadeia para uma tnedida estacionária. De uin modo geral este
fato torna necessário uin monitorainento da velocidade desta convergência. Ou-
tro aspecto importante que deve ser considerado em simulações com o À/ICNIC é a
necessidade de controlar a autocorrelação existente entre os estados gerados.
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Várias dinâmicas tem sido propostas para utilização do MCIMC no modelo de
lsing. A mais simples, conhecida como "single spin clip dynamics" , consiste em
efetuar as transições entre os estados da cadeia de Markov alterando-se um único
spin a cada vez. Para o caso ferromagnético a baixas temperaturas, no entanto, pode

ser verificado que a cadeia de Markov não converge rapidamente 12811351. Dentre as

dinâmicas alternativas, a proposta por Swendsen e Wang j181 tornou-se amplamente
utilizada; neste caso conjuntos de spins conectados são alterados simultaneamente

a cada passo da cadeia.

Com o "acoplamento desde o passado''proposto por Propp e Wilson é possível
a simulação perfeita do modelo de lsing. Desde então várias outras técnicas de si-

mulação perfeita tem sido propostas. Ferrari, Fernández e Garcia l31 apresentaram
um algoritmo pala a simulação perfeita de processos que tenham como medida in-
variante a de uin processo de nascimento e morte e que seja absolutamente contínuo
em relação a um processo pontual de Poisson - o Z?ackward Ro/ward Á/gerir/zm. A
conexão com o método dos contornos e o modelo de lsing é que o Bl;'A permite, em
princípio, a simulação perfeita do modelo de lsing ferromagnético a baixas tempe-

raturas, através de uma dinâmica para os contornos. Neste esquema uma realização
do processo associado ao modelo de lsing d-dimensional é obtido a partir de um de

processo marcado em dimensão d + 1, onde as marcas do processo marginal são os

contornos de Peierls. Para a simulação de um processo desta natureza é necessário,
no entanto, resolver o problema de geral os contornos de Peierls a partir de uma me-
dida dada. Este problema não trivial despertou o nosso interesse e está relacionado
a duas questões básicas:

1. enumeração: dado o conjunto I' de contornos de Peierls, determinar o número

n({) de contornos que existem com exatamente à elos, á = 4, 6, 8...;

2. amostragem: gerar ' C I' de acordo com o peso m(P)(7)

O primeiro piobleina é de natureza combinatorial pala o qual não existe ex-
pressão analítica conhecida. Ui-na possibilidade é o de buscar algoritmos eficientes
para a enumeração destes objetos por métodos computacionais. Evidentemente

dada a natureza exponencial do problei-na (o número de contornos cresce exponen-

cialmente com o perímetro) o interesse é o de desenvolver uin algoritino eficiente
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para { = 4, 6, 8...ã...,. Como veremos, para fins da simulação do modelo de lsing via

i:nétodo dos contornos, é possível restringir o problel-na da enumeração de contornos à
enumeração em uin subconjunto (G C I'. Desta maneira o peso de uma configuração
de contornos I'A pode ser obtido a partir dos pesos dos contornos ' C (G n I'A.

O segundo caso consiste na construção de um amos/radar que idealmente gere
contornos com medida uniforme dado o perímetro ou, equivalentemente, gere contor-
nos com perímetro de acordo com uma medida dada. Uma vez resolvido o problema

da enumeração, uin amostrador excito pode ser obtido, em princípio, calculando-se os
pesos dos contornos a partir do método de enumeração. No Capítulo 2 discutiremos

as questões envolvidas na enumeração dos contornos de Peierls e apresentaielnos uln
amostrador excito para tais objetos.

Uma outra maneira de amostrar contornos sem enumera-los é construir uma ca-

deia de Markov l)K que tenha como medida invariante a distribuição uniforme sobre
o conjunto de contornos de um dado perímetro. Neste caso é necessário, além de
garantir a ergodicídade de l)Vt, considerar a eficiência do algoritmo, ein termos da

velocidade de convergência para a medida estacionária. No Capítulo 3 discutiremos
algumas possibilidades pala um amostrador via cadeia de Markov. No Clapítulo 4

discutiremos, como uma aplicação, a simulação do modelo de lsing ferromagnético
a baixas temperaturas, no contexto do Backward Forward Algorithm, cuja imple-
mentação torna-se factível a partir da técnica de amostragem dos contornos.



Capítulo 2

Enumeração dos contornos de Peierls

2.1 Sistema de contornos

Para a representação de configurações de spins no espaço dos contornos, é ne-
cessária a adoção de algumas convenções para garantir que a representação seja
única. Isto porque, em uma rede quadratia bidimensional, os contornos de Peierls

são trajetórias fechadas na rede dual que podem apresentar "loops". Nesta seção
apresentaremos uma definição mais precisa pala conjuntos de contornos que podem
representar uma configuração no modelo de lsing.

Uma convenção usual para evitar loops é considerar que os contornos formam
curvas quando quatro segmentos se encontram em um mesmo vértice. Contornos

para o caso n-dimensional são definidos como união de p/fique/es jll, em duas di-
mensões as plaquetes são também denominadas elos. Neste ponto é necessária uma

definição cuidadosas neste texto adotaieinos a utilizada ein Dobrushin 1261, que des-
creveremos a seóaulr.

Seja A C Z2 um conjunto finito. Os contornos pala o modelo de lsing feiro-
inagnético com condições de fronteira "+", isto é, o{ = +1 para ã C Z2\A, são
formados por segmentos de comprimento unitário - denominado elos - que conectaln

pontos adjacentes da rede dual Z2 + (i, i). Para cada configuração a C {--l, +llA
do modelo de lsing, a fronteira -B(a) é o conjunto formado por todos os elos da rede

dual tal que, se i,.j são pontos da rede original adjacente ao elo e, a{ # aj.

Seja. E o conjunto de todos os elos da rede dual. Seja ei, e2 C E dois diferentes

]0
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elos com um vértice comum de coordenadas (zl, z2) C Z: + (!, {). Diremos que os
elos ei, e2 formam uma cuwcz vá/ida se:

1. um dos elos conecta os vértices (zi,z2) e (açi + l,z2) e o outro colecta os
vértices(açi,z,) e(zl, z2+ 1) ou

2. um dos elos conecta os vértices (zi,a;2) e (zi -- l,z2) e o outro conecta os
«értices(z-, z:) e(z:, z: -- l).

Definição 2.]. (contornos) [/m contorno é uma sequência {eili-i,2. Ã; de e/os mu

tuamente distintos tais que os ecos ei, ei+i, í = 1,2, ...k, k + 1 = 1 tem um uédãce
comum e, se um par de elos e{,ei+i neste cont07no tem védica comum com outro

par ej, ej+t, então este líltimo jov"ma umü cama válida.

Os contornos são portanto trajetórias fechadas formadas por elos da rede dual

conectados e que não apresentam loops. O conjunto formado por todos os contornos

em A de acordo com a definição (2.1) será denotado por (GA.

Definição 2.2 (contornos compatíveis) Os contamos 'l, '72 são datas co/}z/2arí

vais se não possuem elos em com'üm e se, em quatq'üer vértice comum a ambos, cada
condor".r\o neste uédáce fov"mn uma cur"ua válida \

Seja ]7A o conjunto de todos os conjuntos a- Ç GA tal que qualquer dupla de con-
tornos diferentes em n- são compatíveis. Para qualquer volume finito A e qualquer

configuração o- C {--], +]lA existe um único sistema de contornos n(c,) C ]/A tal

.B(a) = U,yc«(a)'y (2.1)

Este resultado garante portanto uma decomposição de modo único de uma con

figuração de contornosl uma demonstração deste fato pode ser vista ein Dobrusllin

l Não há uniformidade na literatura quanto ao uso do termo co//lparüe/. Alguns autores utilizam o termo
no sentido de interação por exclusão: dois contornos são compatíveis se não compartilham um mesmo
vértice. Em um texto recente Borgs]10] argumenta em favor da utilização da expressão co/z/o//ios ffide-
pe/lde/ires ao invés de compatíveis neste caso, que considera mais adequado no contexto de grafos. Neste
[rabalho optamos por uti]izar a expressão co/z/or/zos co/lzpar»eís conforme a dehnição dada e reservar o
termo í/zdepe/rdenres para contamos que não se intersectam, conforme sugerido por Borga.

l
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De acordo com (2.1), para a simulação de sistemas de spins ein A pelo método dos

contornos é suficiente portanto a determinação dos pesos w(P)(7), ,y C G, onde G é o
conjunto de contornos conforme a Definição 2.1. Este é um importante ganho para

a solução do problema de enumeração dos contornos em função do número de elos,
uma vez que o peso de uma configuração pode ser obtido a partir da enumeração de
uma classe mais restrita de objetos - o sistema de contornos dado por G.

Figura 2. 1 : Exemplo de um contomo de Peierls que apresenta somente curvas válidas

2.2 Enumeração de contornos em Z2

2.2.1 Enumeração de algumas classes de objetos

Para a enumeração dos contornos em (G não há um método conhecido que leve
a expressões fechadas. Do ponto de vista da enumeração excita, uin método geral
pala a busca de expressões fechadas para cálculo excito do número de certas classes

de objetos geométricos, em função de parâmetros tais como perímetro ou área, é o
método da função geratriz. Seja 9 uma família de polígonos. Un)a função geratriz
para a área, por exemplo, é a série de potências

(2.2)

onde a. denota o número de elementos de J' com área n. Neste método, o primeiro
pa.sso é conseguir uma decoi-aposição apropriada dos objetos ein 9, ou seja, uma

definição tecursiva que possa ser traduzida ein equações e que definem de modo

ii-nplícito a função geratriz. O segundo passo consiste na solução destas equações
para obtenção de uma expressão fechada para a função geratriz. Este passo pode
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ser de grande complexidade. Várias classes de polígonos tem sido estudada na li-
teratura neste esquema geiall em alguns casos não muito complexos esta técnica
permite a enumeração e o estabelecimento de alguns resultados assintóticos, como

por exemplo, no caso dos poZemÍnós conuezos 1241191. Um poliminó é uma união de
células quadradas unitárias no plano cujos vértices são pontos da redes um poliininó
é convexo se sua interseção com qualquer linha vertical ou horizontal é vazia ou uin

segmento de reta. Unia revisão detalhada de resultados obtidos por meio de técnicas

combinatórias e função geratriz, para várias classes e subclasses de polígonos pode
ser vista en] j121. No entanto há grandes dificuldades neste tipo de abordagem
quando os polígonos são um pouco mais complexosl mesmo para os poliininós as

soluções já obtidas são restritas para algumas subclasses (polígonos convexos, diri-
gidos, horizontalmente convexos etc) .

Refletindo os novos recursos de hardware que são disponibilizados a cada ano e

os avanços nos métodos computacionais, para problei-nas deste tipo temi descido o

interesse na busca de soluções por meio de algoritmos eficientes. De um modo geral,
o problema de interesse é obter um algoritmo que calcule os coeficientes a. na ex-
pressão (2.2), o que é equivalente a efetuar uma enumeração dos objetos. Em linhas
gerais, um algoritmo é considerado eficiente se o tempo de computação não desce

muito rapidamente em função do tamanho do l/zpiz/. Uma formalização desta idéia
geralmente aceita é a definição de algoritmo polinomial. Um algoritmo polinomial

deve fornecer um Olzrpur em uin tempo de computação que é limitado por alguma
função fixa polinomial do tamanho do l/z/2zlr. Para problemas que envolvem estru-
turas combinatórias em gratos, o tamanllo da entrada é tipicamente da ordem do

número .V de vértices. Na impossibilidade de obtenção de um algoritmo polinomial
para certas classes de objetos geométricos, o interesse volta-se para algoritmos que,
inesino de natureza exponencial, apresentem baixas taxas de crescimento no tel-npo
de computação em função de parâmetros como perímetro ou área destes objetos.

Além da questão da eficiência de uin algoritlno para enumeração em ten-nos

de tempo de processamento, há naturalmente o problema relacionado da memória

requerida para a sua iinplelnentação. Este problema é frequentei-Dente uma das gran-

des dificuldades a serem contornadas quando o número de estruturas crescem expo-

nencialmente. Citando alguns valores apenas como referência, uma iinpleinentação
desenvolvida pot Don Ki-tutlt pala a contagem do número de po/ími/zós com até
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47 células requereu l Gbyte de memória jlSji em 2001 uma contagem de passeios
aleatórios auto evitantes (SAW's) com até 51 passos exigiu 10 Gbytes de memória
e a movimentação de 5 Tbytes de dados l51.

SAP's

Para problemas de enumeração de objetos compactos em uma rede bidimensio-

nal, a técnica conhecida como matriz de transferência tornou-se uma técnica bas-
tante flexível em termos de sua adaptação a diferentes objetos e tem sido utilizada
para problemas de enumeração em diferentes contextos. Na mecânica estatística,

esta técnica foi descrita no início da década de 80 por Derrida l71 e l<lein 1251; já
na década de 80 uma enumeração de circuitos hamiltonianos em rede quadrada foi
realizada por Schmalz e outros 1341. Um caminho hamiltoniano em um grifo é um
caminho que visita todos os vértices do grato uma única vezl um circuito hamilto-
niano é un] caminho hamiltoniano que retorna ao ponto de partida. A enumeração

destes objetos ainda é um interesse anual, como por exemplo, na modelagem de
polímeros l61. Como exemplo de aplicação envolvendo outro tipo de objeto, Jenset-t
1201 efetuou recentemente a contagem de "site animais" com até 46 células com uma
adaptação desta técnicas um "site animal" é um conjunto finito de sítios de uma
rede conectados pelos elos vizinhos mais próximos.

Um problema que apresenta uma interessante proximidade ao da contagem dos

contornos de Peierls, como veremos, é a enumeração de SAP's ("self-avoiding poly-
gons") em duas dimensões. Um SAP pode ser definido como uin passeio em uma
rede que retorna .ao ponto de partida sem nenhuma outra auto-interseçãol ou alter-

nativamente, uin sub-grafo de uma rede cujos vértices são de grau zero ou dois. Ein

1980 Enting, utiliza.ndo matriz de transferência e uin interessante método para con-
trole do estado de colectividade dos polígonos em retângulos, estabeleceu o número

excito de SAP's em função do número de elos, pala até 38 elos j161 e em um trabalho
posterior, 46 elos 1231. O mesmo método com algumas modificações foi utilizado em

1999 por Jensen e Guttinann 1221 para a obtellção do número excito de SAPs com

até 90 elos. Este limite foi aumentado para 110 elos ein 2003, com basicamente o

uso do mesmo método e técnica de computação paralela j211.
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2.2.2 Enumeração de contornos de Peierls

Para enumeração dos contornos de Peierls, utilizam-nos a decomposição em con-

tornos conforme a definição 2.1 e o algoritino matriz de transferência. A seguir
descievereinos o método e as adaptações que utilizamos neste trabalho.

Seja A = 10, nl x 10, ml C Z' e ei, e2 C .E(A) elos que conectain o vértice (zi , z2)
ao vértice vizinho (zi -- l,z2) e (zi,sç2 + 1), respectivamente. A cada elo e C

E(A) atribuímos um estado r(e). Diremos que os estados r(ei), r(e2) formam uma
enr,ada. Sejam e3, e4 C E(A) os elos que conectam (zi, z2) ao vértice (zi, z2 -- 1) e
(zi+ 1 , z2) , respectivamente. Os estados r(e3), I'-(e4) formam a saía que corresponde
ao vértice (ni, z2) (Figura 2.2). Uin contorno é construído percorrendo-se os vértices
de A do topo para a base e da esquerda para a direita. Inicialmente todos os
elos possuem estado "0". No primeiro vértice, os estados dos elos que compõem a
"saída" são deduzidos a partir da "entrada" e assim sucessivamente, até a obtenção
de um contorno válido. Em cada vértice, os estados atribuídos aos elos e regras "de
transição" devem garantir que uma saída em um vértice (zi, z2) possa ser deduzida
soi-Dente a partir da enfiada e da posição do vértice no retângulo. Percorrendo-se
todos os vértices ein uilla ordem pré-estabelecida e escolhendo-se ein cada vértice
uma saída é produzida uma figura válida.

[ T 'T
F 2 1

F't'+-l
-+ + +

Figura 2.2: Em um vértice, os estados dos elos l e 2 fomlam a entrada ãiá2 respectivamente e os
estados dos elos 3 e 4 formam a saída oio2.

A definição dos estados possíveis pala uin elo que compõe um objeto geométrico

definido ein Z2, como passeio aleatório, circuito hamiltoniano, poliininós, SAP e
outros é um passo necessário para o uso deste procedimento e a definição a ser
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dada depende naturalmente do tipo de objeto. Para a contagem de a/alma/s, por
exemplo, Jensei:t 1201 considerou cinco estados possíveis pala os elosl configurações
de polígonos interagentes com "self-avoiding walks" em uma rede quadrada podem
ser construídas atribuindo-se quatro estados distintos aos elos l81. Nestes e em
outros problemas, os estados devem ser tais que permitam a obtenção de figuras
corretainente conectados enquanto os vértices são percorridos um a um.

Para uma definição adequada dos estados dos elos e as regras de transição con-

sideramos a relação entre a enumeração de contos:tos co/tãorme a Z)eÚ/lição 2./ e a
enumeração dos SAP's. Desta forma um procedimento pôde sei obtido por meio de

uma adaptação do método originalmente proposto por Entingj161 para enumeração
dos SAP's, considerando-se ainda algumas melhorias propostas por Jensen, Gutt-
mann 1221 e Jensen j211.

Para contornos "r C G conforme a Definição 2.1, utilizamos para controle da
conectividade, um conjunto de três estados, codificados de modo similar ao utilizado
para os SAPs. Considere uma linha vertica] que intercepta A eiB z = c € ]R,
k 1 < c < k, É = 1, 2, ...m. Os estados possíveis para um elo que intercepta a linha
sao

0 - se elo não é parte de um contornos
1 - se elo é parte inferior de um laço fechado à esquerda da linhas
2 - se elo é parte supeiíor de uin laço fechado à esquerda da linha

A Figura 2.3 mostra um exemplo de um contorno parcialmente construído via
matriz de transferência, com a codificação dos elos 2

Consideraremos que os vértices definidos por um retângulo n x m células são
percorridos sempre do topo para a base e da esquerda para a direita. Para definir as

regras de transição para contornos de Peierls, a idéia básica é que estas regras devem
ser tais que permitam somente a formação de contornos com cubas t.'á/idas, de acordo

com a Definição 2.1. Para os SAP's, por exemplo, à entrada "ll" (o primeiro dígito

é o estado do elo vertical no par de elos do l/zpt/r) corresponde somente uma saída
válida, que é a saída "00" , de acordo com a tabulação original de Enting j161. Para

ZJenscn descreve em]22] e]2 1] a construção dos SAP's através da adição de sí/es ao longo de uma linha
clc fronteira que intercepta o retângulo. A descrição aqui apresentada é ligeiramente diferente e enfatiza as
conhgurações de colunas como unidades básicas na construção dos contamos. Esta idéia será explorada na
construção de um amostrador.
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Figura 2.3 : Um polígono parcialmente construído, escolhendo-se os estados dos elos da esquerda
para a direita e do topo para a base, até o vértice assinalado. Os números mostram a configuração
parcial {2201...} da última coluna em construção.

ul-n contorno de Peierls, no entanto, para esta entrada deve corresponder exatainente

duas saídas possíveis: "00" e "ll". Esta última deve ser acrescentada pois o par
entrada/saída corresponde à formação de unia curva válida. De modo similar para
as entradas "22" e "21" e assim por diante. Considerando-se cada entrada possível
e que somente curvas válidas podem ser formadas é possível obter o conjunto de
regras a serem utilizadas.

Na Tabela l apresentamos as regras completas para os contornos de Peierls.
Neste ponto é interessante observar que, de modo diferente do que ocorre para
os SAPs, a cada entrada da Tabela l correspollde exatamente um par de saídas
possíveis. Isto ocorre porque para os contornos, um laço pode ser fechado em um
vértice ou "prosseguir" fora-nai:tdo curvas válidas (Figura 2.4). Esta última possi-

bilidade equivale a uma auto-interseção das linhas, o que no caso dos SAP's não
é possível. Ein uin contorno de Peierls uma auto-interseção das linhas pode ser
válido, se considerandos que os contonlos sempre apresentam curvas próxii-nos aos
vértices. O fato de cada entrada apresentar exatamente duas saídas possíveis pode
ser explorada ein uin algoritino pala a geração de contornos.

Além das regras expressas na Tabela 1, pata a determinação dos estados dos
elos ein uma "saída" é necessário considerar ainda algumas restrições adiciol)ais,
de acordo com a posição do vértice no retângulo. Devido a estas restrições, dado
uma entrada, ui-na das saídas tabelados pode eventualmente não ser válida. Estas
iestiições dependeria da entrada e são as illesmas para o caso dos SAPs:
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B entrada "12": se a saída correspondente for "00" significa que o contorno
foi fechado, o que é possível apenas se não houver restrições ein relação à
necessidade do contorno tocam os limites laterais do retângulo. Para que elos

o contorno toque as laterais do retângulo, a saída "00" deve ser considerada
inválida, se o vértice está em uma coluna interior no retângulo.

e entradas "ll" e "22": l-teste caso uma saída "00" significa que uin laço foi
fechado (Fig 2.5). Isto exige uma recodificação na configuração parcial já
obtida, já que o estado de conectividade da figura parcialmente formada é
alterado. Este fato ocone também para a os SAP's e o procedimento para
a recodiíicação dos elos de ulBa mesma coluna é análogo. Uma descrição de
colmo efetuar esta recodificação pode ser vista em j161 e 1221.

e se um vértice está na base do retângulo, saídas com o primeiro dígito diferente
de zero não são válidas, pois significam que um elo vertical conecta a fronteira

Tabela 1 - Regras de
transição para contornos
de Peierls

entrada saída l saída 2

00
01
02
10
11
12
20
21
22

12
10
20
10
11
12
2()
00
22

00
01
02
01
oo#
00
02
21
oo#

(*) Conhguração da coluna
deve ser recodificada.

A contagem do i-número de contornos com { elos pode ser efetuada somando-se

o número de contornos ein todas as "caixas" com n x m células que são relevantes
para a contagem, ou seja, com 2(n + m) = N, n $ m. Para evitar que figuras sejam
contadas mais de uma vez, somente os contornos que tocam as laterais, topo e base
de uin retângulo devem ser considerados. Este ponto não é crítico e não foi efetuado
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Figura 2.4: Regras de transição para os contornos de Peierls de acordo com a Tabela l. Os
números representam os estados dos quatro elos na rede dual adjacentes a um véúice. Para maior
clareza somente as curvas válidas formadas pelos elos estão desenhadas. Os estados dos elos
horizontais à esquerda e vertical superior na figura formam a "entrada"; os estados dos elos vertical
inferior e horizontal à direita formam a ''saída"

2
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0
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Figura 2.5: Recodificação do estado de conectividade da figura. Em (a) uma configuração de
coluna 2200... 1 1 (lida do topo para a base) que corresponde a dois laços aninhados à esquerda; (b)
a recodificação necessária quando a parte inferior do laço extemo é conectado à parte inferior do
outro
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originalmente por Entingj161, que utilizou apenas uma restrição parcial (os SAP's

tocam as laterais do retângulo)l o controle considerando-se apenas contornos que
tocam o topo, base e laterais do retângulo foi uma das adaptações utilizadas poi
Jensen e Guttmann 1221. Neste trabalho utilizamos este controle atribuindo cada
configuração de coluna dois dígitos adicionais, que indicam a situação do contori-to
parcialmente formado à esquerda de uma coluna: "00" se o contorno parcial não

tocou topo ou base, "01" se tocou somente topo, "10" se tocou sotnente a base
e "ll" se tocou topo e base. A exigência do contorno Local os limites laterais é
satisfeita com a restrição de que não pode ocorrer uma configuração de zeros na
pril-fieira coluna nem contornos completados antes da última.

2.3 Amostragem

2.3.1 Introdução

Um ponto de interesse recorrente na literatura nos últimos anos é o de obter
maneiras de ainostiar tais objetos a partir de uma medida dada. Este problema é

de interesse na mecânica estatística e probabilidade e tem se tornado também de
interesse em outras áreas recentes de pesquisa, como por exemplo na modelagem de

visão computacional, Ollde a tendência para o uso de ca.mpos Markoviai:tos e a medida
de Gibbs na modelagem de imagens torna anual a questão de amostrar objetos cada
vez mais complexos 1361. Uin problema clássico, de natureza combinatória, é a
amostragem de passeios aleatórios auto-evitantes ein redes ("self-avoiding walk
SAW"), em função do número de passos. Em 1995 Alar Sokal j131 apresentou uln
estudo sobre a eficiência de vários algoritnlos para amostragem de SAW's e novos
desenvolvimentos.

Adorando uma definição similar à utilizada por Sokal j131, diremos que uin al-
goritino para a geração de contornos é esrárlco se gera uma sequência de amostras
estatisticamente independentes de uma distribuição a desejada de probabilidades

uin algoiitmo é alma/naco se gera uma sequência de amostras correlacionadas a par-
tir de algum processo estocástico, como por exel-nplo, uin processo de Maikov. Neste

último caso ainostias são geradas com a distribuição de equilíbrio da cadeia de À'lai-
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kov

Um amostrador para objetos não muito complexos é possível de ser obtido
associad(»se uma codificação aos objetos e considerando-se esta codificação como
uma palavra escrita a partir de um alfabeto definido. Permittação na ordem total
ou parcial de uma palavra inicial permite a obtenção de um novo objeto. Um passeio

aleatório ein duas dimensões com n passos pode ser codificado, por exemplo, como

uma sequência de letras Zi, Z2...Z. onde Z C {.ÍV, S, .L, O]. define um dos quatro movi-
mentos possíveis. Uma amostragem pode ser obtida através de um algoritnio que
efetue alterações na sequência original para produzir uma nova codificação. Esta
técnica é discutida em detalhes em jlll, onde é aplicada pala algumas subclasses
de poliminós. E uma técnica aplicável se as transformações forem conhecidas e
eficientes pala obtenção de novas palavras válidas a partir de uma palavra inicial;
no entanto obter as transformações pode ser um problema de difícil solução para
objetos mais complexos.

2.3.2 IJm amostrador exato para os contornos de Peierls

Nesta seção discutiremos um método estático para obtenção de contornos de

Peierls "r C (G construído a partir da técnica da enumeração. Este método permite
a geração de contornos col-n medida uniforme de probabilidade, dado o número de
elos I'rl. Um método dinâmico pode ser obtido sem a necessidade da enumeraçãol
no próximo capítulo apresentaremos um algoritmo dinâmico via cadeia de Maikov

para a geração de contornos.

De modo um pouco diferente ao descrito por Ellting j161 e Jensen 1221, neste
trabalho utilizaremos com frequência o conceito de conúguração de co/ na. Dado
o retângulo n x m células que corresponde à fronteira de A = 10, nl x 10, ml C Z2,
a configuração da coluna k, l $ k $ m, é a sequência {aÍli=o,i,.... formada pelos

estados dos n+ ] e]os que interceptam a ]inha vertica] z = c C ]R, k -- 1 < c < k, k =

1, 2, ...m e de uin ou mais dígitos indicadores do estado de colectividade do contorno

à esquerda da coluna. Os estados são ordenados do elo de maior coordenada z2 ao
elo ein z2 :: 0. Diremos que no retângulo n x m uma configuração de coluna é válida

para a k-ésiina coluna se existe um contorno que pode ser construído pelo método
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proposto e que apresenta os mesmos estados de elos e dígitos indicadores na k-ésiina

coluna. Denominaiemos por (ilf), k - 1, 2...m, ao conjunto de configurações de
colunas válidas para a k-ésima coluna em A e OA = Uk;::::C(k)

Seja o grato dirigido finito GA(y. .A), onde V é o conjunto de vértices e Á o con-
junto de elos ou arcos. Para maior clareza usaremos o termo "arco" para grifos de
modo geral e reservaremos o termo "elo" para os segmentos unitários que compõem
os contornos. Considere que a cada vértice u C V' está associado uma única confi-

guração de coluna c(u) c OA. Diremos que duas configurações de colunas c c l:ilf)

e d C C'r+i) são ac{/ace/três se as configurações "se casam" de modo a que c' pode
ser obtida a partir de c e das regras de transição. O par de vértices u, u' C V está
conecrado no sentido u --, u' pelo arco (u, u') C .A se as configurações de coluna c(u)

e c(u') são a@ac«res. Neste caso escrevereinos u «' u'

Seja }''(k) = {u C V l c(u) c (Jf)}, k = 1, ...m. Cada vértice u C }''(k) repre-

senta uma configuração de coluna válida para a k-ésima coluna. Desta forma ao
caminho {ul, U2...Uml' em (l;A cora'esponde a sequência de configurações de colunas

{c(ui), c(u2)...c(u«)} de um contorno válido em A. Seja o peso I"(u) igual ao número
de caminhos que conectam o vértice u C y(j) ao conjunto y(t):

«,(t') u'(t;'), l <j Sm (2 3)
u/ eV'(j -- i) ,o/«.u

com a convenção w(u) = 1 se u € V(:). O nosso objetivo é amostrar contornos
em A com medida unifonne, dado o número de elos do contorno. Para apresen-
tar o tnétodo que utilizamos vamos considerei primeiro o caso menos restrito de
amostrar uin contorno unifonnemente em A, não importando o núl-meio de elos. A

estratégia para a geração do contorno é efetuar a escolha das configurações de co-
luna, escolhendo-se sucessivamente as configurações de acordo com os pesos de um

conjunto de candidatos. Considerando u. vértice que correponde a ui-na configuração
de coluna de zeros, uma caminho {oo, ui...u.} em GA pode ser obtido da seguinte
maneira:
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Algoritmo Geração de um contorno em A
com medida uniforme

lo, nl x to, ml C z'

k

V'® = {u c V' l c(u) c (:#)}
procedimento: cálculo dos pesos m(u) para u C y(k)
escolha uk C V(h) de acordo com o peso w(uh)
enquanto k > 0 faça

k- k l
V'(k) - {u c }'' l u «.' uk+l}
procedimento: cálculo dos pesos w(u) para u C V(k)
escolha uk C V(k) de acordo com o peso m(uk)

Proposição 2.3 ,'i sequência de conágurações {c(uo), c(ui), ...c(u«)} com'esconde

um contorno obtido com medida un'ifor"rne de probabãl'idade.

Prova: Seja SA o conjunto de todos os caminhos {uo,UI, ...Um} que correspondem
a contornos válidos ein A. A probabilidade de escolha de um caminho em GA de
acordo com o algoritmo é

P(«o, «: , . . .««) P(«o l«: , "2, .«.)P(«: , «: . . .««)

- P(«ol«:)P(«: 1«:)...P(«.) -

. «(«.) ., «(«:) . «(««)
: E{ "''':«-«:,««(«) x E..., :':«-.}«'(")''' x =o.,.. }m(ü) :

. ««(«:) . «,(««)
' il= " i;i='.. ={.,'"" '"('a ..,{«"-''J-~«, ' sA

(2.4)

Como a cada vértice está associado uma única configuração de coluna, a cada
sequência de configurações corresponde uin único contorno em A.

Determinação dos pesos

De acordo com (2.3), os pesos associados aos vértices podem ser calculados re-
cursivallaente, percorrendo-se as colunas da esquerda pala a direita (convenção). O
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peso de cada vértice é igual à soma dos pesos dos vértices vizinhos. Um algoritino
para a determinação dos pesos de cada configuração de coluna pode sei construído
do seguinteinodo:

procedimento: Cálculo dos pesos w(u), u C y(k)

k c N, k $ m
para u c y(:) faça w(u) = ll
para 1 < J $ k faça:

para u C y(j) faça:
«(«) - E.,..o o:..., ««(«')

Para gerar uin contorno com exatainente /V elos, um procedimento similar ao
descrito pode ser adorado. Seja o grifo G', onde a cada vértice está associado o
peso u'(u,i),u C y. ã C N. O peso w(u,á) é o /zú«zero de ca/nin/zos gue co,zec/a«- u
ao conjunto V(\\, onde cada caminho corresponde a um contorno em h. parcialmente

Jo//azado com e-ra/ame/zre i e/os. Dado uin par de vértices (u, u'), u C V(k), u' C y(h+i),
onde u --, u', diremos que c(u) é a configuração predecessora e c(u') é a configuração

sucessora. Dada uma configuração sucessora c(u), a escolha de uma configuração

predecessora c(u') deve ser feita considerando-se o peso w(u', i) e o custo 77(u, u'),
igual ao número de elos verticais necessários pala conectar c(u), c(u') de modo válido.

Estrutura de dados

Nesta seção apresentaremos uma descrição mais detalhada da implementação que

efetuamos para este algoritmo. Uma estrutura de dados aonde cada conâguração

de colul:ta é um objeto permite armazenar na memória cada nova geração à medida
que os objetos são gerados. Esta estrutura é apropriada para a enumeração, lilás
para o ainostrador proposto, uin programa deve realizar tainbéin uma busca de
configurações, dado núineio de elos. Se as configurações forem armazenadas na

medida ein que são geladas, esta busca pode se tornar uin ponto crítico. Este
problema pode ser colltornado naturali-neste de várias maneirasl ein uma primeira
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versão de um amostrador implementamos uma estrutura simples para a execução
desta tarefa.

As configurações válidas pala a k-ésima coluna são alocadas em uma lista sequen-

cial e identificadas através de um indexador primário ("hash table"). Neste ponto
é relevante a natureza exponencial do problen)a, uma vez que para uln retângulo
n x m, o número de configurações em cada coluna cresce exponencialmente ein
função da altura n do retângulo. A memória requerida para esta tarefa é o principal
desafio na enumeração dos caldinhos, uma vez que é necessário manter na memória

os pesos das configurações já calculadas no passo anterior, à i-rledida que é percorrido
o caminho da coluna inicial à coluna final do retângulo. E interessante observar, no
entanto, que pala m fixo, o uso de memória cresce exponencialmente em função de
n e não do número de contornos. Isto já é um ganho significativo em relação a um

algoritmo para enumeração direta.

Para a k-ésima coluna do letângulo n x m associamos o arras para os pesos .'4g),

onde o elemento ,4g) (à, r) é o número de confomos pacidmenfe formados à esquerda da
co.fuma k, com exafamenfe r e/os e que apresentam configuração na k-esima coluna com

índice pHmárío {. O valor de r é calculado contando-se os elos verticais e horizontais
do contorno à esquerda da k-ésima coluna, considerand(pse os elos horizontais da
própria coluna, inclusive. Deste modo

..4g+U(J, n) = }: .41)(í, r) (2.5)
{:r+s::n

onde a soma é sobre todas as configurações que se casam de modo corneto com a
configuração de índice .j e custo s para produzir uin contorno parcial com n elos até
a k-ésima coluna.

Dado o número máximo de elos n... a ser considerado para uin contorno ein

A, naturalmente apenas as configurações com n + s $ n.., são registradas. Além
do mais, para o cálculo de ,4(k+t) é necessário conhecer somente ,4(k) calculado no

passo anterior e as regras de transição. Portanto uma vez calculado .4(k+i) a partir
de .4(k), este último pode ser descartado.

Com a convenção (ll(o) = {0.}, onde 0o é uma configuração onde todos os elos
estão no estado zelo, as configurações válidas pala a. primeira coluna de uin retângulo
são as configurações sucessoras de 0o. Podemos resumir o procedimento pala a
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determinação dos pesos das configurações da coluna q, l $ q $ m colho segue

Algoritmo Cálculo dos pesos w(0), 0 C C'(Ç) l .$ q Sm

l

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

gere C'ÍO
para é? C (ii:f), faça

á = indexador da configuração 0
r = número de elos do contorno na primeira coluna
..4l'P - i:J''L{.r

enquanto 1 < k < q faça:
g.re (JF)

para 0 C CJg) faça:
á = indexador da configuração 0

para {a* c C'F+i) : 0 ,. 0*} faça
j = indexador da configuração 0
S

.4S:=: -. ..4j:=3 + ..'lÍ:, n - 4, 6...n...

+

Na estrutura de dados utilizada há uma regra simples para a atualização das
contagens, que pode ser explorada em uma otimização. A cada passo do programa,

pala os contornos com n elos que apresentam uma configuração "fonte" indexada
por ã compatível com uma configuração "alvo" indexada por .j, temos a relação

..4f+0(.j, n+ .) -- ..'iT'''U(.j, n+ ')+ ..41)(i, n) (2.6)

onde s é o número de elos que foi adicionado ao contorno pela configuração sucessora.

A expressão (2.6) pode ser interpretada como o resultado da operação de somar à
linha ã de .4(k+i) a linha .j de .4(h) transladada em s unidades. Para reproduzir
a transição ,4f) ---} .4(k+i) é suficiente registrar, portanto, para cada par de confi-
gurações fonte/alvo a sequência de inteiros {{, .j, s} que representam: indexador da
configuração fonte, indexador da configuração alvo e o deslocamento s que deve ser
efetuado à linlla .j para a soma com a linlaa ã. Este pi-ocedimento pode ser utilizado

colmo um fator de otimização, uma vez que permite evitar a repetição de cálculos já
efetuados nos passos anteriores.
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Determinação da vizinhança de uma configuração

Uma vez estabelecido um procedimento pala o cálculo dos pesos das confi-
gurações, para a construção de um amostrador é i:necessário resolver o problema
não trivial de, dado C'(k), gerar C'(k+l), 0 $ k $ m ou, em outras palavras, estabe-
lecer um procedimento que permita, dada uma configuração de coluna precursora,
determinar o conjunto de todas configurações sucessoras. Quando o número de con-
figurações sucessoras não é um ponto crítico, dado uma configuração antecessoia

i-naturalmente uma solução é gerar todos as configurações possíveis e rejeitar as que

não são sucessoras. Como o número de elementos que compõem cada geração cresce

a altas taxas é necessário uma solução mais eficiente para este problema.

Ui-na solução para o problema de, dado uma configuração "pai" , determinar
todas as configurações "filhas" , pode sel procurada em dois diferentes contextos.
O primeiro consiste em considerar as configurações de coluna como palavras de
um alfabetos neste caso um conjunto de regras deve permitir ir de uma palavra
precursora a uiva palavra sucessora através de alterações na sequência das letras que

compõem a palavra "pai" . Um procedimento deste tipo foi utilizado na enumeração

de SAP's j141.

Um segundo modo é deduzir um conjunto de regras a partir de construções

gráficas, considerando a geometria da rede e as características geométricas dos obje-
tos a serem gerados. Esta foi a maneira que utilizamos para os contornos de Peierls,

explorando as regras deduzidas para uso da matriz de transferência. Naturalmente
estes dois métodos são equivalentes e difereul apellas no contexto de sua forina-

lizaçãol no entanto o segundo nos pareceu permitir uma dedução mais direta das
regras a serem utilizadas.

Um ainostrador para contornos com i elos com medida uniforme em um retângulo

n x nz pode ser implementado como:
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AmostraUniforme(i,n,m)
1 k --nz
2 .4(m) - p.s«(n, m)

3 u -- Ul0, 11
4 0. «-- ..'!mo.t,«C'.Zun«(.4(") , {, u)
5 enquanto k > 1 faça
6 k- k--l
7 u «, Ul0, tl
8 ..4W -- P«os(n, k)

9 0k -- .AmostraCoZuna-Esquerda(.A(k) , 0À;+. , ã, u)
10 á H .EZ0.,4d(0h, Ok+:, à)
11 retor- {0:,0,....0.}

O procedimento Elos..4d(0k, 0É+i, á), na linha 10, atualiza o número de elos jú ocupa-
dos pelo contorno parcialmente formado. Em cada passo este procedimento retorna

o número de elos ocupados ein Ok+t somado ao custo 77(0A;, Ot+l) da junção das co-
lunas. Para a coluna k = m -- l deve ser acrescentado o número de elos verticais

necessários para o fechamento do contorno pela direita.

Proposição 2.4 Ávnostrat/nã.forme({, n, m) produz uma sequência {0i , 02...0.} de

co'n$g'orações de coluna. que corresponde Q hm conto'mo -f ç: ç;N,i gerado de modo
u'nato'rme.

Prova: A função Pesos(n, Ê) retorna um ízrray .A(h), l $ k $ m, com os pesos

w(0, í) = 1, se 0 C C'(i)

m(0,i)= }, },w(0',s)lts+q(o'.o) se OcC'(*),l<k$m (2.7)
0/eC'(k--i):0/-.,0 s

onde ã $ í.., é o número de elos. Na linha 4, .AmostraOoZuna(.A("),{, u) escolhe
unl contorno com configuração 0. na coluna m entre todos os contonlos com í elos

de acordo com o peso m(0., i). Pala as demais colunas, dado 0 C C(t+i), l $ É < 7?z,
.4/zzosrraCo/t]nízEsq herda(.4(k), é?, ã', u) reton]a un] par (0', ã"), 0' C C'(k) de acordo com

os pesos da expressão (2.7) tal que 0' se casa com 0 para fonnat uin contorno válido
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com { elos e assim por diante, até a escolha da primeira coluna à esquerda. Uma

adaptação da expressão (2.4) aos pesos em (2.7) é imediata. []

O procedimento Pesos(n, k) é o ponto mais crítico dada a natureza exponencial
do problema. Uma grande quantidade de tempo e memória são requeridos pala os

cálculos dos pesos. Uma alternativa é, dado as dimensões do retângulo, calcular
previamente e allnazenar na memória .4(i), ,4(2)..., .4(m). Desta forma temos uma

versão mais simplificada pala .AmostraUnã./'orbe({, n, m) :

Am ostraUn ifo rme(i,n ,m )
1 k +-m
2 enquanto k > 1 faça
3 k <.-- k -- l
4 u «' t/lO,l
5 0À; .-- .4mostraC'oZuma.Esquerda(.4(k) , 0À;+: , {, u)
6 á -- .Fios.Ad(0., 0.+-, ã)
7 retorna {01,02....Om}

2.3.3 Amostra em função de /3

Para uma amostragem de um contorno com á elos em função de /7 é necessário
considerar todos os retângulos que podem conter um contorno válido com ã elos. Em
uin procedimento prévio, uma contagem do número de contornos com ã :; 4, 6...ã..,
elos é efetuada em todas as "caixas'' .j x k relevantes. E imediato verificar que o
máximo valor de .j a ser considerado corresponde à caixa com perímetro ã..,. Por

simetria é necessário considerar somente os casos .j $ m.

Seja (Gj.Ã; o conjunto de contornos válidos em uma caixa com .j x k células e
G{,i,k = {'r c Gi,k : I'r = ã}. Neste caso

«,m('G:,,.d - x' '';'':li'u .'"'";' - {5i$tl?;a- e.ü
onde N(i) é o número de contornos com ã elos e N(í,.j, k) é o número de contornos

com i elos ein uma caixa com .j x Ã; células. Dado P, ul-na estratégia é ainostiai
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inicialmente o número de elos e em seguida as dimensões da caixa. Isto pode ser
feito a partir de uma lista .L que contém todas as contagens .V(i,.j, k) > 0, á $ ã..a,
calculados ein um procedimellto prévio, de acordo com a técnica de enumeração
para os contornos. A partir da lista -L o vedor de inteiros ({,n,m) é escolhido com
probabilidade

P(á, n, mj#)
.M(á, n, m)e''P:

E:$..., N(á)e':P:
Um contorno ' pode então ser gerado, dado P, como segue:

(2.9)

.,'lm«t,«Conto,no(P)

l
2
3

u «., Uná/ormej0, 11
«, n,, ml) +- EscolheCaizaÇL. l3, u)
,y -- .,'lmo.t«Uná/o,me({, n, m)

Proposição 2.5 0 procedimento ,4mostraOontorno(P) retoma um contorno '7 com
probabilidade

mm('y) = >,. . ]V(ã)e-'P: (2. 10)

ond. á - l71.

Prova.- .EscoZheC:aãza(.L, P, u) retorna o vetou de inteiros ({, n, m) com probabilidade
dada por 2.9 a partir dos pesos prèviamente calculadosl .4mostraUn{/orbe(á, n, m)
é um procedimento independente que retorna um contorno ' ein uma caixa n x m

coi-n probabi]dade ]/.M({, n, m) []
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( Ü) (b) (c) (d)

Figura 2.6: Exemplo da formação de um polígono conforme o algoritmo proposto. Em (a) a
configuração {2001 } é escolhida para a última coluna à direita; as demais colunas são escolhidas
sucessivamente da esquerda para a direita. Em (d) os elos verticais necessários para conectar o
contorno são adicionados.

       
       
       

       
       
       

       
       
       

       
       
       



Capítulo 3

Método dinâmico para a geração de
contornos de Peierls

3.1 MCMC
O método Markov Chain Monte Carlo tem sido utilizado nas mais diversas

aplicações e áreas, como processamento de imagens* física estatística, simulação de

processos estocásticos, problemas de natureza combinatória e outros. Dado Q uin
conjunto finito de estruturas e r uma medida de probabilidade em Q, o MCMC
pode ser utilizado para amostrar elementos de Q de acordo com a medida a. A idéia

básica é obter uma cadeia de h/larkov com espaço de estados Q e que tenha n como
medida estacionária. Iniciando a cadeia em um estado inicial arbitrário, após uni

certo número de iterações suficientemente grande o estado da cadeia é considerado
uma amostra de um elemento de Q, gerado de acordo com uma medida que converge

em distribuição para a.

UiTla cadeia de Markov é dita ergódíca se a distribuição de probabilidade sobre
Q converge assintóticainente para uma medida n- independente do estado inicial da

cadeia. Para T suficientemente grande, a propriedade de ergodicidade garante que a
distribuição dos estados é arbitrariamente próxima da distribuição desejada. Colho
técnica de simulação, é desejável que a cadeia seja construída cole transições através

de perturbações simples ou pequenas modificações nas estruturas em f2. Uma cadeia
é dita reverso'e/ se

n-(aç)p(aç, g/) = n-(3/)p(Z/, z)(3. ])

para todo z, 3/ C Q, onde p(z, 2y) é a probabilidade de transição y --' z. No algoritino

32
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hoje conhecido como "Metropolis-Hastings" l30j, a condição 3.1 de reversibilidade é
expressa como

n'(z)cv(z, g/)q(z, g/) = n'(g/)a(y, z)q(g/, z)(3.2)

e uma cadeia de Markov com medida estacionária a pode ser construída adotando-se

«(«, Ü - «:« { :, "'Md« d } (3.3)

Para cadeias de Markov com espaço de estados formado por polígonos e outros
objetos geométricos em duas dimensões, um método que pode ser utilizado junta-
mente com o Metropolis-Hastings para construção de uma cadeia é o "pivot algo-

lithm" . Este algoritmo surgiu na literatura ein 1969 1291 e foi analisado, sob o ponto
de vista da sua eficiência e outros aspectos, por Madres e Sokal j311 em 1988. Desde
então tem sido utilizado frequentemente em passeios aleatórios auto-evitantes, mo-
delagem de polímeros em solução diluída, SAP's, polígonos, polígonos interagentes

l8j e outros. Uma revisão detalhada do "pivot algorithm"em suas principais versões
pode ser encontrada em j131

Nesta técnica, as transições entre os estados da cadeia são executadas por "pi-
votal-mento" . O algoritmo pode ser resumido da seguinte forma:

1. escolha dois vértices do polígono no estado anual da cadeias

2. aplique a uma das partes do polígono definidas pela linha que conecta os
vértices escolhidos, uma operação de um grupo pré-definido de operações
válidas (reflexão, rotação ou ambas) ;

3. verifique se o novo polígono obtido é um estado válido

O resultado das operações escolhidas de um grupo de transformações válidas pré

definidas produz o candidato à transição (Figura 3.1). As modificações na estrutura
do estado anual da cadeia não são modificações necessariamente do tipo local (in-
forinalinei.Lte, uma tiansfonnação é local se altera somente o estado de uin vértice
ou apenas uma vizinhança pequena de uin vértice). O passo da rejeição/aceitação é
necessário pois eventualmente as transfonnações podem produzir uin contorno não
válido. Isto ocone, por exemplo, ein uma cadeia de h/larkov para os SAW's, pois
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Figura 3. 1 : Exemplo de transição por pivotamento

um candidato gerado pode apresentar autc-interseções. No caso do candidato ser
inválido, é rejeitado e uma nova geração de um candidato é iniciada.

Esta técnica em princípio pode ser utilizada para um amostrador dinâmico de
contornos de Peierls, mas é necessário garantir que todos os contornos podem ser
gerados desta forma, a partir de um contorno inicial. Além do mais, para objetos
mais complexos, como os contornos de Peierls, o passo da rejeição pode tornar
o processo excessivamente lento. Na próxima seção apresentaremos uma maneira
alternativa para a construção de uma cadeia de Markov onde o espaço de estados
são os contornos de Peierls. A técnica para enumeração é explorada em conjunto
com o MCMC para obter um amostrador dinâmico para os contornos.

3.2 MCMC para contornos de Peierls

Seja N(7) o conjunto formado pelos contornos que compõem a vlzin/za/zça de 'y. A
estrutura de vizinhança é definida através das transformações que !evam um estado
a uin estado vizinho. Seja (GA C (G o conjunto de contornos Ilimitados pelo retângulo
definido pela fronteira de A = lO,nl x lO,ml e que tocam as laterais, o topo e a
base do retângulo. Considere uma cadeia de Markov IMI com espaço de estados (G,\
e medida estacionária

PP('y) = -; -- , 'r C GA (3.4)
z-/ Jt OT 77Z

onde 'rl é o número de elos do contorno e Z..,. a constante de normalização.

A seguir apresentaremos uin algoritino que efetua as transições, a cada passo da

cadeia, pela operação de troca da configuração de uma coluna do retângulo, uma

Ol-r
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coluna por vez. Os estados dos elos são definidos da mesma maneira que no método

utilizado para a enumeração. Este procedimento apresenta a vantagem inicial de
que o teiTipo de busca de um candidato para a transição é função somente da altura

do retângulo e não do número de passos do contorno.

Para demonstrar a validade do algoritmo, é necessário demonstrar que a cadeia
é irredutível. A inedutibilidade depende das alterações que são permitidas nas
estruturas que compõem o espaço de estados, a cada passo. Antes de prosseguirmos,

é importante verificar algumas características geométricas dos contornos e a maneira

de como são gerados.

Usaremos a seguinte definição:

Definição 3.1 (v-convexo) [/m poZ@ono é vertica]mente convexo se uma linha

Dedica/ da /orxl&a z = k + !, k C Z, ou não intercepta ou intercepta o poZzgono

em e=atame'r\te dois pontos. De modo similar um polígono pode ser horizontalmente

cottvexo. Um polígono é convexo se é ueüi,cat e hoüzontctlmebte co'nue=o.

Seja N(7,.j) Ç N('y) tal que, para 'y C (GA e '' C N('y), 'y e 7' apresentam o

mesmo conjunto de elos horizontais ocupados em cada coluna { # .j (Figura 3.2).
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Algoritmo

1. Dado A :: lO,nl x lO,ml escolha uin contorno inicial ' c GA.
Come/z/ária.. O contorno ' pode ser representado pela sequência
de configurações de coluna {0i, 02...0m)', conforme a codificação
adorada para os contornos de Peierls.

2. Escolha .j C {1, 2...nz} de modo uniforme

3. Gere o conjunto N'(' ,.j) de contornos tal que, para '' c X(y,.j),
'y pode ser obtido por meio de uma única operação de troca da
configuração da .j-ésima coluna.

4. Escolha uniformemente '' c N('y, .j)

5

6

Efetue a transição 'y --> "y' com probabilidade

~h, ,l - «:« {:, ';.:;.}
Repita 2.

(3.5)

Figura 3.2: Exemplo de transição por troca de configuração de coluna, com a troca {0021}
{2010} na terceira coluna.

Proposição 3.2 .4 cadela IMI é ãm'edutz'ueZ

Prova.. De acordo cole a codificação dos elos nos contornos de Peierls, um con-
torno verticalmente convexo terá colunas da fauna {(ot)2(o2)l(oa)}, onde "oÍ"é
uma sequência vazia ou de zelos. Denominaremos de /aço "21'' ao conjunto de elos à

esquerda de uma colul-ta que conecta uln elo superior "2"da coluna a um elo inferior

U

+    
    '=
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"l"da mesma coluna. Um laço é "12"quando conecta pela direita ui]] elo superior
"l"a um elo inferior "2"de uma mesma coluna. Assumiremos que os laços estão
associados somente a contornos válidos.

Um contorno apresenta laços aninhados quando possui um laço "21"que é in-
terno a outros laços "21". Um laço "21"que não possui laços internos pode ser
removido por uma operação de troca de uma ou mais colunas, a partir da coluna
que originou o laço. Isto porque a única maneira de uin laço ser criado é quando,
no sítio da rede dual correspondente, uma entrada "00"corresponde a uma saída
"21". Mas pala esta entrada uma saída "00"é também uma saída válida e é fácil
verificar que a substituição de elos "21" por "00"na coluna que originou o laço deixa
inalterado os estados dos elos na coluna seguinte. Repetindo-se esta operação é

possível remover todo o laço "21" ; repetindo-se para os outros laços é possível remo-
ver todos os laços aninhados de um contorno. O contorno resultante teia colunas da

forma {(ol)2(o2)1...2(ok l)l(ok)}, aonde um dígito "2"sempre é sucedido por uma
sequência de zeros (eventualmente vazia) e um estado "l" . Os elos "12" internos em
uma coluna podem ser apagados de modo similar, substituindo-se os elos "12'' por
"00"na coluna aonde o laço é fechado. Desta forma é possível remover todos os elos

internos de cada coluna, obtendo-se um contorno verticalmente convexo, através
unicamente de operações de troca de colunas (Figura 3.3).

E imediato verificar que qualquer contorno verticalmente convexo pode ser le-
vado, por sucessivas operações de troca de colunas, ao contorno ' o que é o contorno

que coincide col-n os limites de A. Portanto todos os estados de l)Vt se intercoinunicain

através do estado "yo e portanto a cadeia é irredutível.

A cadeia IIW é também aperiódica, já que p('y --, ') > 0, ou seja, há um loop em
cada estado.

Proposição 3.3 .4 cadeia IIK apresenta medida estai onáha dada por .9.,4

Prova. E suficiente demonstrar que a matriz de transição satisfaz a condição de
reversibilidade 3.2. O núcleo da probabilidade de transição é simétrico, pois para

'y' c X('r,.j), .j C {1,2...??z}, temos q("y,'7') ' ) X('y,.j)l. Pala un] núcleo

simétrico a condição de reversibilidade é obtida diretamente de 3.4 e 3.5.
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(0
2 2 22 2 2 2 2 2

Figura 3.3: Exemplo de obtenção de um contomo verticalmente convexo a partir de um contorno
com laços internos. Em (a) o contomo apresenta um laço aninhado "21"a partir da terceira coluna;
o laço é removido em dois passos, trocando-se as configurações da terceira e da quarta coluna. Em
(b) os pares remanescentes " 12"são removidos por sucessivas trocas de configurações de colunas.

(a) (b) (c)

Figura 3.4: Exemplo de geração de contamos de Peierls em retângulo com 12x 15 células, via
MCMC. Em (a) # = 0, 5 e 12000 iterações; (b) # = 0, 3 e 3000 iterações; (c) # = 0, 1 e 1000

iteraçõcs. Os contornos foram gerados com a restrição de tocarem os limites do retângulo.
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3.2.1 Alguns aspectos relacionados à convergência

A cadeia M pode ser associada de modo usual a um passeio aleatório em uin grifo

não dirigido G(y. E), com o conjunto de vértices Q e o conjunto de arcos {({,J} C
Q2 : p(i,.j) > 0}, com {p(i,.j)} definidos pelo algoritmo da seção 3.2. Col-tsidere
uin retângulo com n x m células, onde n é a altura do retângulo. Uin contorno
não verticalmente convexo com .7V elos que toca os limites laterais, a base e o topo

retângulo, possui no máximo .M -- 2(m + n) elos internos para foimai laços "21"ou
"12". A remoção de um laço em ulb contorno reduz o total de elos em no mínimo
duas unidades, já que para cada laço são removidos no mínimo um par de elos ei-n
uma mesma coluna. Portanto é possível remover todos os laços e obter um contorno

vertica[mente convexo em no tnáximo ]V/2 -- (m + n) operações de troca de colunas.

Tomando-se JV igual ao número de elos de um retângulo, igual a 2mn + m + n,
existe portanto uin número r < nm de transições que leva qualquer estado a uin
contorno verticalmente convexo. Para um contorno verticalmente convexo, é possível

obter o contorno 7o percorrendo-se todas as colunas do ietângulo em m passos
sucessivamente; portanto, dado os vértices {, .j em G, existe pelo menos uin caminho
com Z < 2(mn + n) arcos que conecta i,.j com uma visita ao estado 'y.. Além disto,

B,,. > 1(l/m)(1/2")I' = c (3.6)

onde r = m(n+ 1), considerando que a cada transição, dado uma coluna antecessora
com n + l elos, há no má.ximo 2" colunas candidatas que se casam com a coluna
sucessora. Esta última propriedade é uma consequência direta das regras pala a
construção dos contornos de Peierls via matriz de transferência.

Além de estabelecer a viabilidade da obtenção de amostras de contornos de
Peierls via MCMC da maneira proposta pelo algoritino, é necessário verificar alguns

aspectos relacionados à eficiência. Um problema básico em MCÀ/IC é a questão da
escolha do tempo de T para amostragem. Este é uin ponto de extensa pesquisa
no uso desta técnicas para o nosso problema específico o espaço de estados cresce

exponencialmente com as dimensões da caixa, o que limita a eficiência na geração
de contornos com n grande.

Os movimentos de transição em cadeia de Markov ein estruturas complexas, de
modo geral, são efetuados de i-rlodo a produzir pequenas mudanças na estrutura
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dos objetos - ditas mudanças "locais" . Isto pode causal uma velocidade lenta de
convergência ao equilíbrio. Alterações grandes nas estruturas podem, por outro lado,

produzir giai«ides oscilações na cadeia. O método proposto, com transições através
de boca de colunas inteiras a cada passo, tende a produzir uma taxa de rejeição
alta para n grande, uma vez que a troca de uma coluna pode produzir candidatos
com grande diferença no número de elos em relação ao estado atual da cadeia. Este
fato tende a aumentar a taxa de rejeição nas transições. Este problema pode ser
evitado alterando-se o algoritmo de modo a que, ao invés de trocas colunas inteiras,
as transições sejam efetuadas por troca parcial de colunas, o que permite transições
i-naus "suaves"e com maior taxa de aceitação.

3.2.2 Geração de estados

Para a cadeia proposta, resta resolver o problema de, dado o par (.j,'y), deter-
minar um contorno ,y' C N('7,.j) candidato à transição, de modo eficiente. Uma
possibilidade imediata é a de gerar todas as configurações de colunas compatíveis

com a .j-ésima coluna e escolher uma coluna candidata para a transição de modo
uniforme. Este processo pode se tornar muito lento já que é necessário gerar pre-
viamente todas as configurações de colunas possíveis e o número de configurações
cresce exponencialmente com n.

Uma outra possibilidade é a utilização do método de aceitação/rejeição, explo-
rando a maneira de como os contornos são gerados. Pala cada vértice no retângulo

definido por A, temos as relações de entrada/saída para os estados dos quatro elos
adjacentes. Aqui podemos explorar o fato de que para cada entrada há exatamente
duas saídas possíveis. Dada uma configuração de coluna antecessora, gerar uma
configuração sucessora com n + l elos equivale a escolher um caldinho com n + l
vértices ein uma árvore binária, a partir da origem. Associando uma probabilidade

1/2 a cada escolha possível na árvore, um caminho de m+ l nós pode ser escolhido de
modo uniforme via aceitação/rejeição. Uma vez escolhido uma coluna cai:tdidata, o

passo da rejeição decorre das seguintes restrições, de acordo com a tabela na página
18

1. Uma configuração de colunas aoi.tde todos os elos são zeros deve ser rejeitada.
Desta forma é evitada a foilnação de contornos "ilhas'' separados ein uin inesino
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retângulo

2. As configurações geradas na última coluna devem ser "fecháveis" , isto é, os

laços devem ser conectados de modo a formar um contorno válido.

3. Uma configuração candidata deve substituir a original mantendo o contorno
tocando a fronteira do retângulo;

4. Unia coluna gerada deve ser compatível com as colunas à esquerda e à direita

Evidentemente a aceitação pode ser verificada ao mesmo tempo em que uin con-
figuração é gerada, a rejeição implica em gerar uma nova configuração desde o início.
Este ponto parece comprometer em muito a eficiência na geração de colunas candi-

datasl no entanto deve ser considerado que o conjunto de restrições produz poucas
saídas inválidas en] relação ao número de elos da configuração. Pala gerar uma
coluna candidata, pode ser efetuado o seguinte: dado um pai de elos com entrada,
a cada saída possível (Tabela 1, pág. 18) é atribuído rótulo 0 ou 1. Desta maneira,
dada uma coluna antecessora, uma coluna sucessora equivale a uma sequência codi-

ficada de escolhas {dili-o,...., di C {0, 1j} para as saídas possíveis.

Para detalhamento maior deste procedimento, considere que em cada vértice

k os estados dos elos adjacentes de entrada (á2,{2) correspondem à saída (oi, o2)
(Figura 3.5). O procedimento Geral'oZuna(c(j)) gera uma configuração de elos

c(j+l) = .[eo,ei...e.}, e{ C {0, 1,2}, para a coluna .j + l candidata à transição a

partir da coluna.j:

l2
' 1

ol

Figura 3.5: Os estados Ei, á2 dos dois elos adjacentes ao vértice formam a "entrada"; os estados
oi , o2 forTnam a "saída
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G««CoZun«(.n)
oi = 0
para 0 $ À; $ n

u «, Unã/ormej0, 1
se u $ 1/2 1'aça dk = 0 senão dk = l
(o:, o2) -. .E«olhe(cn, o:, dk)
se (oi,o2)inválido repita 2
se oi = 0 e o2 = 0 faça c(j+i) {--- Redoc{/íca(c(j+t), k,{i, {2)

.(.j+n(k) - o,
retorna c(j+i)

l
2
3
4

5
6

7
8

9

> estado inicial do elo incidente ao primeiro vértice
>' percorre todos os vértices na coluna

> escolhe uma saída

> retorna coluna sucessora

Na linha 4 o par de elos de saída é escolhido coib probabilidade 1/2. Na linha
seguinte -Escolhe(c(j), oi, dÀ;) retorna o par de elos que formam a saída de acordo com
a .j-ésima coluna, o estado oi da saída anterior e o valor do rótulo dk. Na linha 6 a
coluna parcialmente gerada é rejeitada se a saída for inválida e neste caso uma nova
configuração de coluna é realizada. Na linha 7, se (oi, o2) = (0, 0) significa que um

laço foi fechados neste caso Recodí/ãca(c(j+i), k, ã1, {2) efetua unia nova codificação
para todos elos da coluna parcialmente gerada. Esta recodificação é necessária para
considerar o novo estado dos elos provocado pelo eventual fechamento de uin laço; o

procedimento de recodificação é idêntico ao originalirlente proposto por Entingj161

para os SAP's.

Uma vez gerada uma coluna candidata compatível com a coluna à esquerda, deve
ser verificada a compatibilidade de c(j+l) com a coluna à direi/a, se houver. Neste
caso não é difícil construir um procedimento que testa se a coluna à direita pode ser
produzida a partir de c(j+l)

3.3 Acoplamento

A dinâmica proposta pelo algoiitirlo da seção (3.2) permite explorar as possi-
bilidades de construir uin acoplamento de duas cadeias de Markov cujo espaço de
estados são contonlos. Seja uilaa cadeia IM com espaço de estados finito com t
discreto ou contínuo. Uin acop/a/lzenro é processo estocástico (Xt, b)t?0 onde os

processos marginais (Xt)t20 e (h)t2o são cópias de IM. Considere o acoplamento
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(XÍi) , y,(j)),?o onde Xf{) e } .(J) são cópias iniciadas l«los estados {, .j, respectivamente
Se existe T'J tal que

X({) - y;(j), Tij 5; t < oo

então Tãj é denominado rem/20 de acop/a/ne/zro e temos a desigualdade

lpn(x,c.) pm(x, c .)ll $p(r'j >t), o$t<oo

onde 1 .11 é a distância em variação total e P({)(.) é a probabilidade do evento desig-
nado por (.) para uma cadeia iniciada no estado á. Para espaço de estados discreto
e supondo que yo tenha como distribuição inicial a distribuição de equilíbrio, temos

>: lp'(«) - "(")l 5; p(x* # b)

Um ponto de interesse nas simulações de processos estocásticos via cadeias de
Markov é a questão de quantos passos são necessários para que a cadeia iniciada em

uin estado arbitrário se ei-tcontre "próxima"do estado de equilíbrio. Este tempo é
usualmente denominado /empa de mis/ura (mlxíng rime). Um algoritmo de simulação
via cadeias de Markov deve exibir preferencialmente um tempo pequelto de mistura.

Uin bom acoplamento permite uma rápida mistura. A questão é, dada uma
cadeia, como construir um acoplamento eficiente ein situações onde o espaço de
estados é complexo.

Para uma cadeia com espaço de estados descrita nas seções anteriores, propomos
uin acoplamento de fácil implementação. A idéia é efetuar as transições maximi-
zando as probabilidades de acoplamento em uma coluna.

Sem perda de generalidade e pala maior clareza, consideremos o caso contínuo,

com variáveis X C la,ól e X' C lc, al, com funções densidade uniforme ./i, /2 res-
pectiva.mente, /i > .f2 e a < c < b < d. Para obter uin acoplamento inaximal de

X e X', uin ponto é escolhido uniformemente sob .fi e a coordenada z do ponto é
assumida como uma realização de X. Se o ponto está sob /2, então X' = X = zl se
o pollto não está sob /2, uln novo ponto deve ser escolllido sob /2 ei-n ló, al. A coor-
denada z deste segundo ponto é então assumida colmo uma realização de X'. Desta

foiina P(X = X') é maximizada. Este procedimento é uma adaptação do utilizado

Z
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para acoplamento maximal com funções densidades contínuas não uniformes; uma
descrição detalhada de acoplamento maximal pode ser vista em j191.

Seja C(J)(,y) e C(j)(7') o conjunto de configurações compatíveis com a .j-ésima
coluna de 7 e '' iespectivainente para produzir uma figura válida. A técnica des-

crita pata uin acoplatnento inaxiinal pode ser adaptada para o nosso problema, se
considerarmos o caso discreto onde .fi = 1/l(y(j)('y)l e /2 = 1/IC'(j)(,y')l. O seguinte
algoritino corresponde um acoplamento inaximal na geração das configurações de

colunas para duas cadeias de À'larkov com transições por troca de colunas a Figura
3.6 ilustra uma realização de duas cadeias geradas conforme proposto pelo algoritino.

Algoritmo - Gela configurações de colunas candidatas à transição
de modo acoplado

Of = configuração da .j-ésima coluna na cadeia A

Of ::: configuração da j-ésima coluna na cadeia B

inicio
l
2

3
4
5

6

7
8

9 repete l

escolha .j c {1, 2...m} de modo uniforme
gere C(j)(7) e C'(j)(,y')
se IOm(7)l < IO'O)('y')l troque os /abe/s (7, '')
escolha f?f c C'(j)(,y) de modo uniforme
u «., Un{.formej0, tl

se 0JÁ c O(j)('y) n on('y') e u $ 1aali:N- faça Of - Of
senão

escolha Of' de O'(j)(7') \ (y(j)('y) de modo uniforme
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C

Figura 3.6: Exemplo de acoplamento de duas cadeias com transições dadas pelo algoritmo pro-
posto, em um retângulo com 8x 8 células e # = 0, 1. Em (a) os estados iniciais. (b) Estados após
algumas dezenas de passos e (c) conhgurações com o processo interrompido após 6400 passos
(r < 6400).



Capítulo 4

Simulação perfeita de um processo
espacial de nascimento e morte

4.1 O Backward Forward Algorithm

4.1.1 Introdução

O algoritmo proposto recentemente por Fernandez, Ferrari e Gaicia l31 permite

uma simulação perfeita de processos espaciais que são absolutamente contínuos em
relação a uin processo pontual de Poisson. O algoritmo permite simular, entre
outros, contornos de Peierls do modelo de lsing em baixas temperaturas e obter
amostras perfeitas em uma janela finita A C Zd a partir de um processo marcado
de nascimento e monte em Za x R. Uma demonstração formal desta possibilidade

é dada ein l31. No entanto, conforme já assinalamos, uma Ilimitação neste caso é a
necessidade de gerar os contornos de Peierls de modo uniforme, dado P e o número
de elos.

Nos próximos parágrafos descreverenaos ein linllas gerais o BFA e ein seguida
tuna. iinpleinentação, com as adaptações que realizamos, para o caso feiroinagnético
biditnensional, desenvolvida a partir das idéias apresentadas nos capítulos anteriores

para a amostragem dos contornos.

46
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4.1.2 O BFA para o modelo de lsing ferromagnético

Uin processo pontual @ é dito /narcízdo se a cada ponto (i do processo está
associado uma marca mi C MI., onde IMt é o espaço de marcas. As marcas podem sei
variáveis contínuas, indicadoras de tipos ou estruturas mais complexas.

Uma configuração de spins do modelo de lsing ferromagnético em baixas tempe-

raturas para A C Z2 pode ser associada de modo natural a um processo marcado.
A dinâmica da evolução temporal do modelo, a.onde spins mudam de estado ein
função do tempo, pode ser interpretada colmo a evolução temporal de contornos
que "nascem"e "tnorrem"l esta é a conexão com processos de nascimento e morte.
O BFA permite uma interessante construção gráfica em A x lO,tl de um processo
marcado em Z2 x ]R, de tal modo que os contornos associados ao processo marginal

em A x {0} tenha como medida invariante a do modelo de lsing

Para cada contorno ' C G podemos associar ui-na origem ein Z2. Seja G'
Z2 x (l;, onde a cada elemento de G' estão associados uma coordellada espada! em
Z: e uma forma para o contorno. Direi)os que dois contornos são equivalentes se
coincidem após uma translação à origeml o conjunto formado por contornos que
contém todos os elos no interior de A C Z2 será denominado por GA. Conforme
descrito no capítulo 2, configurações de spins ein A C Z2 podem ser consideradas de
modo equivalente como configurações de co/zfor/zos campa/ívels em A.

Definição 4.1 (contornos compatíveis) Os contamos I', I'' C G' são datas com-

patíveis se não aprese'fitam el,os e'rn com'um e, se ho'quer Km, 'vértice e'm co'm'üm, cada

conto'r'no apresenta somente cumes válidas neste uédáce.

Escreveteinos I' ,-.-, I'' se I', I'' compatíveis

Uin processo pontual marcado pode ser visto colmo uin processo pontual ordinário

ein Z2 x R x $41, aonde a cada ponto do processo espacial ((i,Z), e{ c Z2,71 c R
está associada mina marca mí C Mt. Considere uin processo construído do seguiitte

modo: a cada (e{,Z) de uin processo de Poisson ein Z2 x ]R está associado uin
contorno I'{ C G', ]u]] intervalo de tempo liC,Z} + SÍI, onde todas estas variáveis
são independentes, Si -., ezp(1) e Zí C {0, 1}. O processo assim construído é uin
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processo indicado de nascimento e morte, com taxa de nascimento À e taxa de
morte constante igual a 1 l31. Para o modelo de lsing, Z. é uma variável indicadora
aleatória que especifica se um contorno com instante de nascimento t é compatível
cole os contornos já nascidos.

O processo C = {(e{, Z, I'i, Si, Zí), í C N} pode sel descrito de modo equivalente
considerando-se que ao ponto ((i, Z) está associado o cí/indro

G lz,z + s:l, z.) (4.1)

que é especificado por uma base I'i C Z2 x (l;, uin re??zpo de nascime/zro 7:, um rem/20

de vida Sí e um Irzdícador Zi. De acordo com a notação utilizada em l31, os objetos
e variáveis que compõem o cilindro genérico C = (1' x it,t + sl, z) são designados
como

Basis(C) = 1', Birth(C) = t, Life(C) = it, t + sl e FIAR(C) = z. (4.2)

Definição 4.2 (cilindros incompatíveis) Os cÍZ Raros O, (7' são dncompatúeis se

e se«e«\te se Bas'ls(C) # Büsis(C') e Lide(C)n Lide(C' ) # $.

Escreveremos C' -' O'' para designar que os cilindros são compatíveis e C' .' C",
caso contrário.

O conjunto a/ices/reis de C é o conjunto de cilindros que nasceram antes de C e
que são incompatíveis com C:

Af' {C'' C C : Birth(C") < Birth((7), C' # C''} (4.3)

O conjunto Áf pode ser visto como um c/us/er de cilindros em Z2 x IR que contém CI e
os cilindros que }lasceram em momento anterior ao nascimento de C. Recursivamente
pala n ? 2 a n-ésima geração de a.ncestrais de O é

AS {C'" : (:/' c Af" para algum C" c .AS:=i} (4.4)

O c/ã do cilindro C é a união de seus ancestrais

Ac = U,,?iAS (4.5)

A propriedade do processo de que uin cilindro possui uin clã finito cole probabili-

dade \un é fundamental e permite a construção gráfica proposta pelo algoiitino; ])aia
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o modelo ferromagnético esta propriedade ocorre para P > P.i uma demonstração

formal pode ser vista em l3).

O BFA consiste basicamente ein dois passos: o primeiro consiste ein gerar, a
partir de um conjunto inicial de cilindros ein uma região finita A x {0}, os seus
ancestrais. Este passo é realizado gerando-se para cada cilindro ein T = 0 os an-
cestrais, em direção ao passado (passo backward). Os cilindros são gerados sem
interação (processo livre); assim aglomerados formados por cilindros incompatíveis
são obtidos. O segundo passo consiste em determinar, a partir do mais antigo an-
cestral, quais cilindros devem permanecer e quais devem ser apagados, de acordo
com o critério de compatibilidade para os cilindros (passo/o/wczrd). A interseção do

conjunto de cilindros mantidos com A x {0} é uma amostra perfeita com medida
invariante do processo infinito em Zz

Para o modelo de lsing, a cada contorno ' C G é associado um processo marginal
pontual de Poisson com intensidade m('y) = e':PI'rl. O processo {(I'i,Ti),{ C /} é

um processo de Poisson ei-n G' x R cole taxa p x Z, onde Z é a medida de Lebesgue

em R, p = E,.C ««('y) = E{ .M(ã)e 'P:, onde /V(ã) é o número de contornos 7 C G
com ã elos.

O algoritmo pode ser resumido colho segue

(1) Gere uin processo pontual de Poissoii {ei, (l2
média

.eJvl} eln A C Z2 com

>= .w({)'':p'lA l

onde 1.1 denota número de pontos do conjunto.

Z

(4.6)

(2) A cada ponto ({ associe uin cilindro (IJí, aonde a base é uin con-

torno 7{ C G, escolhido de acordo com o peso w(P)(7{) e o tel-npo de vida

dado por Si -- ezp(1).

(3) Pala cada cilindro da configuração inicial obtida nos passos l e 2,
construa o clã de ancestrais do processo marcado em Z2 x R. Nesta etapa

os cilindros são considerados não interagentes (processo livre).
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(4) Uma vez gerado todos os ancestrais, efetue o refinamento ("clea-
ning procedure"), eliminando os cilindros de acordo com os critérios de
incompatibilidade, a partir do mais antigo ancestral de cada clã com ci-
lindros na configuração inicial.

A configuração de contornos que corresponde à interseção do conjunto de cilindros
mantidos com A x {0} é uma amostra perfeita de uma configuração do modelo de

lsing l31.

Para uma implementação do algoritnio, uin ponto a ser considerado é a maneira

de efetuai o passo (3), de modo a obter uma simulação exala para os clãs ancestrais.
Ein seguida discutiremos este ponto em mais detalhes.

4.1.3 Simulação da rede com perdas

A geração de uin clã de cilindros ein A x R a partir de uma região finita A não
é uma questão trivial, pois para garantir que um clã seja completamente gerado é
necessário considerar os cilindros que pertencem ao clã e que eventualmente podem
ter coordenadas do centro que é associado ao processo pontual de Poisson fora de
A. Para contornam este problema utilizamos um método para a geração do processo

marcado nos mesmos moldes do método proposto ein l31, mas considerando um con-

junto maior de marcas, com cilindros discriminados em /Üos ou cores. Este conjunto
expandido de marcas permite a construção de um clã, dado uma configuração inicial

ein T :: 0, a partir da geração de processos pontuais apenas no volume ou áreas
ocupadas por cada cilindro em Z2 x IR.

Dado uin cilindro gei-térico C, seja n, m as dimensões do inenoi retâllgulo que
contém o coi-ttorno Basis(C) e ki C {--1,11: { = 1,2,3. Considere um processo

pontual eln Z2 x R. A cada ponto (zí, ly{, t{), z{, y{ c Z, tí C R do processo associamos
as variáveis ki, À:2, #3, que definem o volume:

lz{, z{ + ki77zl x lz/{, z/{ + k2nl x IZ;, lr} + k3Síl (4.7)

onde A 1+},3 : 2i'2(ki + l), "y c(G, Si,% C IR. Destafoiina um /fpo k C {1,2...8}
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é associado a cada cilindro, de acordo com a orientação espacial do cilindro ein
relação ao ponto (n{, Z/{, t{).

A idéia aqui é considerar que, em uma realização de um processo em Zu x R x IW,
as marcas que apresentam interseção com uma região finita Q = A x lti, t21 podem
ser geradas, de modo alternativo, através de um processo ein Z2 x ]l{ x &lt/ no interior

de Q, onde Nlt' é um conjunto expandido de marcas. Naturalmente esta possibilidade

depende do tipo de marcas e natureza do processo. Como ilustração, considere o caso
bidimensional de uin processo {((i, ]\4,)}i-t.2..., onde os pontos (i juntos constituem
um processo pontua[ de Poissson ein ]R2 e .üã são as marcas correspondentes a
cada e{. Considere o espaço de marcas IM1 = {10,ml x lO,nj;m,n C 11}. A marca

Àã C IW é associada ao ponto (zi, yi) transladando-se ./W, da origem ao ponto ({ de
modo a coincidir com a região lzi, zi + ml x l3/{, Z/{ + nl. Considere apoia um conjunto

expandido de marcas, obtido associando-se os elementos de &l de diferentes maneiras

ao ponto ({, de acordo com o vértice que é associado ao ponto. Neste caso há quatro
maneiras de associar uma marca Mi C bl ao ponto {i ou, de modo equivalente, há

quatro tipos de marcas a serem consideradas. A vantagem desta construção é que
uma configuração de marcas que intercectam uma janela A C R2, em uma realização
de um processo de marcas de uin único tipo, pode ser obtida de modo equivalente
considerando-se diferentes processos somente no interior de A, aonde as marcas são

do tipo 1,2,3 e 4 (Fig. 4.1).

ja) [b)

Figura 4.] : Em (a) un] conjunto de marcas tipo l associadas a um processo pontual de Poisson
em duas dimensões. Em (b) a mesma configuração, vista de modo alternativo como a realização
de um processo de Poisson no interior de A para marcas tipo ] , 2 e 3.
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De modo similar, gerar uma configuração de cilindros incompatíveis com uin
cilindro genérico C a partir de uin processo pontual de Poisson @À equivale, portanto,
a gelar uin processo pontual de Poisson @g) no interior de O pala cada A C L, onde
L é o conjunto de cores. A cor ou tipo de marca pode ser relacionada ao vértice
de uln cilindro genérico que será associado ao ponto do processo. Neste caso o
procedimento é equivalente a gerar um único processo i-lo interior do cilindro C com
intensidade 2'íÀ e escolher, de modo unifonne, um tipo para cada ponto. Deste

modo toda uma geração do clã ancestral pode ser obtida, a partir de um cilindro
inicial, gerando-se apenas pontos no interior de cada cilindro da geração anterior.
Denoininando de cilindro "pai"o cilindro no interior do qual pontos de um processo
pontual de Poisson são gerados e de cilindro "filho" os cilindros associados aos pontos

no interior do cilindro pai, é fácil ver que a regra abaixo garante que configurações

de cilindros incompatíveis sejam geradas com as taxas corretas, evitando-se que
diferentes tipos de i-narcas produzam uma mesma configuração equivalente:

Regra: um cilindro tipo k nao pode ter nenhulTI vértice correspondente

a uin cilindro tipo ã < À; no interior do cilindro "pai"

4.1.4 Simulação com tipos de cilindros

Nesta seção apresentaremos uma implementação considerando processos com

tipos de cilindros, conforme descrito na seção anterior. O algoritmo que utilizamos
pode ser descrito como:

(1) Gere um processo pontual de Poisson {ei,C2...Cjv} ein A C Z2 com

intensidade Ào = }1:: N(í)e '0:

(2) A cada ponto ({ associe um cilindro Oi, aonde a base é um con-
torno 7i c G, escolhido de acordo com o peso m(P)(7í) e o tempo de vida
dado por .$ '"'-' ezp(1).

(3) Pata cada cilindro da geração anual construa o processo @À pontual
de Poisson no volume definido pela base do cilindro e o tempo de vida,
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com À = 8Ào

(4) Para cada ponto de @À associe um cilindro tipo k, onde k C {1, 2, ...8}
escolhido de modo uniforme, a base do cilindro de acordo com os pesos
calculados previamente e tempo de vida ezp(1), formando assim uma
nova geração de cilindros.

(5) Repita 3 para a nova geração de cilindros até formar todos os clãs de
ancestrais.

(6) Efetue o refinamento, eliminando os cilindros de acordo com os
critérios de incompatibilidade, a partir do mais antigo ancestral.

Para uma descrição mais detalhada da implementação efetuada, utilizaremos a se-
n..;n4 a ..ai-.nnn a -rn-;Xx-n;. .'q-'.-'''n-;. .]Á.... Hn- ..i-;];..,.]aa .la fnr.-.l..IQn;n ,...t';,r;...l ..-..E3uiiiüç ll\illap\rali ç vapl iapv\;lo a-\,ll l\illaüD} cbl\)lll \xcbD uulllzicL\,lcLO iLlc vil llluiLci'\r(AU vi-lÕnlcDI vIlA

l31

e G.. C (G é o conjunto de contornos tal que, se ' C G.., então o retângulo
n x m células é o menor retângulo que contém ,y. À "caixa" O«« = 10, nl x 10, ml

está associado portanto o peso w(P)((G««) = >-,cc.. w(P)('y).

. -B«ã.}'''(C') n, .B«sdsX(C)

. .LabeZ(C') para o tipo do cilindro

e Orãge7n(C') são coordenadas ein Z2 x R do cilindro em relação à origem de A
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Algoritmo AI - Gera conjunto K de cilindros ein A
processo marcado livre ein Z2 x R

10, Xil x 10, X:l c Z: do

pré-procedimento:
calcule os pesos w(P)(G,:.), l $ n $ n.., l $ m $ m...

l
2

3

4
5

6

procedimento: constrói configuração inicial ]lo ein A C Z2
Hl= Hlo
K
enquanto HI # g faça:

para C' C H faça:
gere o processo de Poisson {(ei, tl),

no interior de O

para l $ ã $ r faça
s - «P(1)
t- o

Z -. uní.formeÍ1, 2, ...8}
procedimento: constrói cilindro (7'((, t, s, Z)
se Label(C:') válido e H # € então F = F U C''K-Kuc

H-F
retorna K

.(e,, t,)} com À = 8Ào

7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

[' nova geração de cilindros

> tempo de vida do cilindro
> tempo de nascimento

> label

Procedimento: configuração inicial de cilindros Ho em A C Z21
1 Ho=Ü
2 gere {ei, ..e,} de um processo de Poisson em A de acordo com 4.6
3 para l 5; á $ r faça:
4 . -, ezp(1)
5 t- o
6 Z -0
7 procedimento: constrói cilindro C(e, t, s, Z,P)
8 Ho = Hlo U C'
9

> tempo de vida do cilindro
> tempo de nascimento

> label

retorna Ho
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Procedimento: constrói cilindro C(e, t, s, Z, #)
1 escolha un] conjunto (G«« de acordo com os pesos mP(G«.)
2 Bases(C)= ' C (G.« de acordo com o peso mP('y)
3 BasisX(C)= m
4 BasisY(CI)= n
5 Label((7) = Z
6 Birth(C), Origem-n(C) e Life(CI) de acordo com € eZ
7 FIAR(C)= l

Refinamento do processo livre

O procedimento pala o refinamento é basicamente o apresentado poi Ferrari,
Fernandez e Garcia l31, com pequenas alterações. Na versão que desenvolvemos, a
cada cilindro é atribuído um indicador para tentativa de nascimento válidas uma
tentativa de nascimento é válida se existe compatibilidade entre o cilindro e todos
os já nascidos. Deste modo, en] unia implementação do algolitmo, os cilindros que
devem ser eliminados devido à interação não o são de fato, apenas recebem uin in
dicador para tentativa de nascimento não válida. No final somente os cilindros da
configuração inicial com indicador apropriado são considerados.

Algorimo Refinamento do processo marcado em Z2 x ]R

K conjunto de cilindros do processo livre

l
2

3
4

5

ordene K = {(-7i, ...Cr} em função do tempo de nascimento
para l $ í $ r faça:

para í < j 5; r faça:
se Flag(G) = 1 e (l:i w (% então Flag((1%) = 0

retorna {0 c K : Flag(C) = 1; 7-(C') = 0}

Na linha l o conjunto de cilindros ein K é ordenado de acordo com: C' -< O' se

e somente se Britli(C)-< Birth(C').
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Correção para geração dos cilindros do processo livre

d2
d

[1
d

Figura 4.2: Em (a) um conjunto de marcas tipo l associados a pontos de um processo de Poisson

No método de construção proposto para o processo infinito, alguns cilindros
não são considerados i-la construção do processo, que são os que eventualmente

apresentam interseção não nula com um clã gerado conforme o algoritmo lhas não
possui vértices no interior de nenhum cilindro. Para levar ein consideração esta
possibilidade, seja a região laç.{., z.azl X IP.{., V..,l x 10, t..,l o menor volume que
contén] os cilindros do processo !ivre em Z2 x R gerados pelo método proposto.
Valores iniciais para as distâncias di, d2 C R podem ser escolhidas de modo que a
probabilidade de ocorrência de cilindros que interceptam algum c/usfer idas que não

estejam inteiramente contidos em A' = lz.í. -- dl,Z«a. + dil X IZ/.{. di,Z/... +

dil x 10, t.., + d21 seja arbitrariamente pequena. Uma vez definido A':

(1) Gere uin processo marcado '} ein A' de acordo com 4.6

(2) Aceite os cilindros ein (1) que não tenham vértices no interior de K
Este passo elimina cilindros aonde o processo marcado já foi gerado.

(3) Pala cada cilindro Cí € q', { = 1, 2... que permanece após o passo (2)

faça K = K U G.



57

O volume A' deve ser escolhido antes da geração de amostras, de modo que a
probabilidade de um cilindro C' c K não esteja inteiramente contido em A' seja
pequenas ajustes nas escolhas iniciais podelB ser realizadas.

Esta Ilimitação na construção excita dos aglomerados de cilindros pode no entanto

ser removida completamente, ein uma construção gráfica alternativa, aonde a idéia
de cilindros multitipos é generalizada e processos pontuais gerados apenas ein Z2,
nas bases de cada cilindro.

4.1.5 Uma contrução gráfica para o processo infinito

No procedimento descrito na seção 4.1.3, um espaço de marcas aumentado é
obtido associando-se as marcas de um espaço inicial l\4t aos pontos do processo
pontual de Poisson de diferentes modos. Uma generalização desta idéia é considerar
que, para um contorno 0 € (G, há p(0) modos de associa-lo a um ponto genérico € de
um processo pontual, onde p é o volume. A associação ocorre quando a um centro
aleatório z c 0 é atribuído as coordenadas de (

No procedimento a seguir, o uso de marcas cole centros aleatórios é utilizada
para contemplar todas as possibilidades de configurações de cilindros incompatíveis.
Uin processo pontual de Poisson é gerado apenas em regiões fintas de Z2, que cor
respondem às bases dos cilindros. Uma vez gerado um contorno para 7' - t, uin

cilindro com l,á./'e(C') = lr -- ei , T + e21 é formado gerando-se ei , e2 com distribuição
ezP( .L )

O processo pode ser simplificado considerando-se marcas em Z2 como regiões nz x

n células e peso w(P)(G..). Dado uin retângulo, um contorno pode ser ainostiado

confon-ne o procedimento descrito no capítulo 3.

Para o processo @À de Poisson ein A C Z2, a intensidade é

À - >ll: .V(171)'''Pi'i >ll: }: N'(I'YI)'':al'll{,.C..} M(G«m)
,yCG n,m CJ 'C(; n ,mCI

onde w(o)(G««) = >'lcc.,. w(#)('y) é o peso da caixa O,.« - 10, nl x 10, ml

Este processo pode ser gelado ein A de modo equivalente: considere uin processo



58

pontual de Poisson em A para cada O««, m, n c 1, com intensidade w(P) (G..)z/(O,..)
Para cada ponto do processo gere uma marca O de acordo com w(P)(O); a manca é

aceita com probabilidade l/p(A n o).

A seguir uma descrição leais detalhada do algoritino

Algoritmo Gera conjunto de ci]indros K ein 10, XI x 10, VI x ]R

A(O) = l#, z + BasãsX(C')l x IZ/, y + -Basásy(O)l, «;, y C Z coordenadas
da Origem(C).

0 E.,. «,m(G«m) "(O«.)

ao= cilindro inicial: BasisX(Oo)=X, BasisY(Co)=y, Birth(Co)=0, Flag(Oo)=l
e demais atributos vazios ou nulos.

inicio

(1) K-0, H - G

(2) Escolha C c H e faça T ;Birth(C)

(3) Gere um processo pontual de Poisson #'o=lCi, {2...e,} em A(O)

(4) Para ( c @'.

(5) Escolha O,,« de acordo com o peso u'P(G««)

(6) Escola:ta o centro z € O««, de modo uníforine. Ao par {On«.,z}
corresponde a. /7zarca 0g., com a forma dada por O«m e centro z

(7) Aceite a marca Ol!. com probabilidade l/z,(A(c) n ol;.)
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(8) Se a indica é aceita, faça

(9) e: - .zp(1), .: - ezp(1)

(lO) Escolha l C (G«« de acordo com o peso m(P)(,y)

(11) Construa o cilindro (7' com Life(C')=lT -- ei,T + e21,

Basis(C')=' , Birth(C')=T -- ei, Flag(O')=1 e demais atribu-
tos de acordo com m, n, e, z

(12) Se não há inteiseção de A(C")x Life(CT') com uma região
aonde um processo Óq já tenha sido gerado, isto é, região
A(C'") x {.Birth(O")} para algum C" € K, faça F = F U O'
O conjunto F é formado pelos "filhos"dos cilindros de ll

(13) Faça K = K U O, H n\ {c'}

(14) Se H # Ü repita 2

(15) Se F 0 faça K K \ {Oo} e fim. Senão faça H F e repita 2

A seguir apresentamos a versão deste algoritmo confonne implementado neste
trabalho:
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Algoritmo A2 - Gera conjunto K de cilindros ein A
processo lnaicado livre em Z2 x IR

10, Xil x 10, Xal C Z: do

pré-procedimento: calcula pesos m(P)(G,..), l $ n $ n«-, l $ m $ m..,

,7 ,.«,m(G«m):'(O««.)

Co = cilindro inicial: .Bagas(C') = 0, BasásX((7) = Xi, .Basásy(C')
Li/e(C') - {0}, .Bã,th(O) - 0, r(C') - 0, O,agem(O') - (0, 0).

X2,

l
2

3
4

K -0
H=Co
enquanto HI # 0 faça:

para (17 C H faça:
T=Birth(C)
Gere um processo de Poisson #'o={(t,(l2 e,} em A(C')

Para 0 $ i$ r faça D' gera"filhos"de C
escolha m, n C Z de acordo com m(P)(G..)
escolha de modo uniforme z c 10, nl x 10, ml
procedimento: constrói cilindro C"(ei, T, m, n, z, 0)
Gere u -' c/to, tl
Se u < 1/«(A(O) n A(O')) e C' «ão intersecta área
aonde o processo jú foi gerado, faça F = FU O'

K-KUG
H-F

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17 retorna K
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Procedimento: constrói cilindro C'(e, T, m, n, z, Õ)

l
2
3

4
5

6
7
8
9

10

Escolha = ' C (G«. de acordo com o peso wP('y)
Bases(C)= '
BasisX(C)= m
BasisY(C)= n
': - .:«P(1)
', - e«p(1)
Birth(C)=7' -- ei
Life(C') = IZ' -- ei, T + e21

Origem((7) de acordo comi € e as coordenadas de z
Flag(CI)= l

Após a obtenção do conjunto K de cilindros do processo livre, o passo do refinamento

é executado de modo idêntico ao descrito na seção 4.1.4.

4.2 Resultados

Na Tabela l do apêndice estão o número N(à) de contornos ' c G em função do
número ã de elosl na Tabela 2 os pesos dos conjuntos (G.., obtidos col-n o procedi-

mento para contagem descrito no Capítulo 2.

A Figura 4.3 é uma amostra de uma rede 50x50, com P = 0.56. A amostra foi
obtida ein uma simulação via BFA do modelo de lsing em 2D, com a determinação

prévia dos pesos dos contornos conforme descrito.

O valor de /7 para uma simulação é limitada pelo comportamento crítico do
processo de nascimento e morte de contornos, pois devemos ter P > PP, onde /3P é o
valor crítico para a probabilidade de percolação. Do ponto de vista computacional
llá ainda a limitação devida ao cálculo prévio dos pesos dos contornos. Esta última

ocorre uma vez que uma enumeração eficiente é ]iinitada por uln perímetro ináxiino,
de acordo com a disponibilidade de memória e tempo de computação. No processo
de nascinaento e morte, para valores P muito altos a probabilidade de contornos
grandes é baixam no entanto para simulações com # próximo a Õp a probabilidade

de nascimento de grandes contornos pode ser significativa.

Uma determinação do # máximo pode ser obtida considerando-se colmo limite
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superior em duas dimensões para o número de contornos JV({) com á elos o número
de passeios aleatórios possíveis com { passos:

>l: N(1' 1)e''PI'yl < }' 4 . 3:e''O: (4.8)
7€G {-4,6...

Esta última série converge para /3 > /3P - (1/2)Ln 3 H 0.55. O valor Op é a

"percolação de Peierls" l33j.

De acordo com os dados no Apêi:tdice 1, é possível calcular alguns valores como

referência para simulação. Pala /3 = 0.56, a taxa do processo de Poisson em A C Z2

associado a um contorno com 54 elos é 1.26 x 10'sL'(A)l para P - 0.6, a taxa é
< 10-8P(A) pala contornos com perímetro > 40. Desta forma, uma simulação para
P > 0.6 em uma área com 100 x 100 células, por exemplo, é possível com boa
aproximação com a utilização de contornos com até 50 elos.

A Figura 4.4 mostra a magnetização por sítio para uma grade 100 x 100, obtida
para vários valores de /3 > 0.55. Cada ponto assinalado é a média de 1000 simulações
obtidas com o algoritmo A2 e enumeração de contornos com até 58 elosl a linha
corresponde aos valores exatos de acordo com a solução proposta por Onsager 1271

para o modelo de lsing em duas dimensões em baixas teinpetaturas.

Figura 4.3: Simulação para uma rede 50x50, #
à direita após o refinamento.

0.56. A figura à esquerda é o processo livre
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0.35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,S5

Figura 4.4: Magnetização À/ para uma grade 100 x 100 em função de P. Cada ponto assinalado é
a média de 1 000 simulações obtidas com o algoritmo A2; a linha corresponde aos valores teóricos.
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Tabela 1 - Número de contornos ' € (G em função do número de elos í

Tabela l

Tabelas 2,3,4 e 5 Número de contornos ' C G que tocam as laterais, base e topo de um retângulo com n x nz
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  N(á)   N(i)

 

]
2
8

32
145
698

3542
18674

101525
565816

3218844
1,86302E+07
1,09428E+08
6,50949E+08 

3.91532E+09
2,37797E+lO
1.45676E+ll
8.99294E+ll
S.58999E+12
3.49641E+13
2.19930E+14
1.39054E+15
8.83331E+15
5.63563E+16
3.60987E+17
2.32082E+18
1.49719E+19
9.68923E+19
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Tabela 2
ii rii s;;4 s:;6 s::8 s:=10 s=12 s;;14 s::16 s;:18 s::20

       

l

 
2

::   
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Tabela 3
n m s:;22 s=24 s:=26 s:=28 s:=30 s=32 s=34

         

0

0

0
0

()
0
0

332
6540

13266
4840

325
0
()
0
0

373
26316

2,7083E+05
8,6380E+05
9,3011E+05
2,8924E+05

20725
0
0

0
8959

400028
3,1681E+06
8,8979E+06
1,0086E+07

3994145
407527

()
0

831828
8,3096E+06
2,6764E+07
3,6756E+07
2,0366E+07
3,2564E+06

0

[)

3,6808E+07
6,4670E+07
4,9166E+07
1,2237E+07

0

0

6,4818E+07
2,3332E+07

0

0

[)
[)

[)
0

0
0
0

]
0

0
0

D

8
2064

18612
24783

6864
378

0
0
0

32
9557

222598
1,3192E+06
2,8519E+06
2,1617E+06
5,0277E+05

28549
0
0

2084
285680

4,2021E+06
1.9252E+07
3,7001E+07
2.9904E+07
8,6692E+06
6,7634E+05

0
696182

1,3136E+07
6,6311E+07
1,4135E+08
1,3894E+08
5,5976E+07
6,6390E+06

0
9,4467E+07
2,4948E+08
3,0895E+08
1,7228E+08
3,1380E+07

0

3,9560E+08
2,9100E+08
7,7525E+07

c)

1,0436E+08
0

0
0

0
[)
0
()
]
[)
0
0
()

160
9394

46728
43615

9464
435

0

[)
[)

2054
12406]

1,4193E+06
5,4954E+06
8,3761E+06
1,6438E+06

834110
38403

[ )
27]

144682
4,3173E+06
3,2345E+07
9,7743E+07
1,3501E+08
8,0223E+07
1,7586E+07
1,0789E+06
4,2284E+05
1,6629E+07
1,3373E+08
4,2322E+08
6,4293E+08
1,6720E+08
1,4070E+08
1,2764E+07
2,0093E+08
7,7821E+08
1,4113E+09
1,2932E+09
5,4127E+08
7,4124E+07
1,7911E+09
2.0590E+09
1,1479E+09
2.3037E+08
1.4598E+09
4,0181E+08
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Tabela 4

  s:=36 s::38 s::40 s=42 s::44 s=46 s=48

 

[)
0
0
0

0
0

]
]512

34496
106392
73073
12740

496
0
0

[)
0
0
0

215
46334

1 ,0875E+06
7,4282E+06
2,0092E+07
2,2295E+07
9,3414E+06
1,3304E+06

5o(il l
[ )
0
0

0
0

[)
20

49350
3,4147E+06
4,3203E+07
2,0051E+08
4,2979E+08
4,4058E+08
1,9777E+08
3,3697E+07
1,6639E+06

0
0
0
[)
0
0

182224
1 ,6718E+07
2,2281E+08
1 ,0356E+09
2,2828E+09
2,5801E+09
L ,4205E+09

0

]
0

0
0

[)
0

0
5]

9472
108108
223938
1]748]

16800
561

0
0

0
0

0
L2

10716
591465

7,3346E+06
3,3395E+07
6,5699E+07
5.4605E+07
1,7777E+07
2,0515E+06

6552]
0
()
[)
0
0
0

L0882
2035515

4,6255E+07
3,3060E+08
1.0538E+09
1,6751E+09
1,3060E+09
4,5368E+08
6,1506E+07
2,4921E+06

0

[)
0

0
0

53432
1,3179E+07
3.0796E+08
2,1215E+09
6,5988E+09
1,0745E+lO
9,2941E+09

0
0
]
0
c)

0
[)
0
0

786
45240

299728
441870
182364
21760

630
()
0
0
0
0

1458
223649

5,3220E+06
4,0869E+07
1,3250E+08
1,9510E+08
1,2457E+08
3,2260E+07

3072655
8=35C)5

0
0
0
0
[)

1556
8,8365E+05
3,9479E+07
4,4559E+08
2,0816E+09
4,8457E+09
5,8831E+09
3,5617E+09
9,7828E+08
1,0766E+08

3638355
0
0
0
()

10486
8,0022E+06
3,5225E+08
3,6831E+09
1,6028E+lO
3,6124E+lO
4,5071E+lO

0
c)

0
]
0
0
0
[)
0

10
6974

177632
753465
825970
274652
27744

703
[)
[)
0
0

118
55556

2,8360E+06
3,7556E+07
1.9629E+08
4,7242E+08
3,3285E+08
2,6732E+08
5,6192E+07
4,4862E+06

104959
0

0
0

D

140
271566

2,6446E+07
4,9323E+08
3,3912E+09
1,1255E+lO
1,9904E+lO
1,8863E+lO
9,0329E+09
1,9994E+09
1,8168E+08
5,1938E+06

[)
0

0

1336
3659765

3.3078E+08
3,4462E+09
3,3315E+lO
L,0187E+ll
1 , 74 53E+ l l

0

0
0

0
]
D
0
0

t)

[)
290

43929
6,0060E+05
1,7480E+06
1,4745E+06
4,0290E+05

34884
780

0
0
0
0

9018
1,0808E+06
2,6104E+07
2,2082E+08
8,3467E+08
1,5345E+09
1,3530E+09
5,4408E+08
9,4433E+07
6,4044E+06

130303
0
0

0
4

58792
1,3601E+07
4,4649E+08
4,6094E+09
2,1618E+lO
5,3695E+lO
7,4133E+lO
5,5809E+lO
2,1497E+lO
3.8992E+09
2,9693E+08
7.2677E+06

0

c)

]14
1236020

2,5179E+08
6.8554E+09
5,9866E+lO
2,4661E+ll
5,6402E+ll

0
0

[)
0
0
]
0
0
0
0
]

3822
217683

1,8038E+06
3,7924E+06
2,5300E+06
5,7753E+05

43320
86]

[)
0
()

840
286680

13636750
1,9129E+08
1,1237E+09
3,1998E+09
4,5910E+09
3.2229E+09
1,0572E+09
1,5378E+08
8,9623E+06

159981
0
0
0

8869
5,2618E+06
3.2695E+08
5,2429E+09
3.4915E+lO
1,1964E+ll
2,3032E+ll
2,5326E+ll
1,5376E+l l
4,8372E+lO
7,2972E+09
1,7171E+08
9,9899E+06

0

0
306377

1,5299E+08
7,3059E+09
9.3438E+10
5,1984E+l l
1,5633E+12
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[i m s;;36 s;;38 s::40 s:=42 s=44 s=46 s::48

   

3,9580E+09
7,1630E+08
4,0933E+07

0
[)
0
0
0

5,3414E+08
4.5898E+09
1,6108E+lO
2,9547E+lO
3,0137E+lO
1,6354E+lO
4,0867E+09
3,3991E+08

0
[)
0

0
[)

2,0938E+lO
4,5941E+lO
5,6309E+lO
3,8485E+lO
1.3009E+lO
1,5646E+09

0
0
[)
0
0

6,8476E+lO
5,7501E+lO
2,5140E+lO
4,2186E+09

[)
0

0
0

0

3,1115E+lO
6,8771E+09

0

0
0
()
()
0

0
0

0
0

()
D
[)
[)

3,0461E+lO
1,0223E+lO
1.4799E+09
6,9152E+07

0
0
0
0

6,6439E+08
8,8915E+09
4,3175E+lO
1,0600E+ll
1,4784E+ll
1,1824E+ll
5,0706E+lO
1,0055E+lO
6.7216E+08

D
0
0
0

5,7757E+lO
1,6823E+ll
2,7371E+ll
2,6268E+ll
1,4283E+ll
3,8387E+lO
3,6706E+09

0
0
[)
0

3,3099E+ll
3,8006E+ll
2,5489E+ll
8,9433E+lO
1,1930E+lO

[)
0
0
0

3,0701E+ll
1,3446E+ll
2,3897E+lO

0
()
0
0

3,0065E+lO
0
0
0
[)
0
[)
0
0

1,7105E+l l
9,1861E+lO
2,4713E+lO
2,9125E+09
1.1310E+08

0
0
0

6.8388E+08
1,4862E+lO
[,O118E+]]
3,2894E+ll
6,0526E+ll
6,6281E+ll
1,2321E+ll
1,4551E+ll
2,3273E+lO
1,2721E+09

0
0
D

1,4050E+ll
5.4202E+ll
1.1390E+12
1,4426E+12
1,1089E+12
4,8618E+ll
1,0523E+ll
8,1318E+09

0
()
0

1.3803E+12
2,0556E+12
1.8851E+12
1.0265E+12
2,9195E+ll
3,1356E+lO

0
[)
0

2,2327E+12
1,4662E+12
5,2573E+ll
7,5715E+lO

0
0
[)

6,3690E+ll
1 .1705E+l l

0
[)
0
0
0
[)
[)

7,5793E+ll
5,9423E+ll
2,5733E+ll
5,6363E+lO
5,4931E+09
1,7977E+08

0
0

5,7734E+08
2,1386E+lO
2,0852E+ll
8,9749E+ll
2,1375E+12
3,0716E+12
2,6992E+12
1,3955E+12
3,8985E+ll
5,1048E+lO
2,3167E+09

0
0

3,0253E+ll
1,5577E+12
4,1760E+12
6,7466E+12
6,8490E+12
4.2834E+12
1,5314E+12
2,7030E+ll
1,7137E+lO

0
()

5,1073E+12
9,5933E+12
1.1341E+13
8,4863E+12
3,7948E+12
8,8322E+ll
7,7350E+lO

()
0

1,3301E+13
1,1726E+13
6,3608E+12
1,8826E+12
2,2159E+ll

0
0

7,5203E+12
2,7204E+12
4,1295E+ll

0
0

5.0744E+ll
D

[)
0

2,7827E+12
2,9982E+12
1,9078E+12
6,7515E+ll
1.2211E+ll
9.9778E+09
2,7854E+08

0
3.9512E+08
2,6379E+lO
3.7872E+ll
2.1741E+12
6,6429E+12
1,2215E+13
1,4085E+13
1.0090E+13
4,2751E+12
9,8259E+ll
1,0678E+ll
4,0775E+09

0
5,7667E+ll
4,0211E+12
1,3716E+13
2,7736E+13
3,5754E+13
2,9660E+13
1,5274E+13
4,4994E+12
6,5543E+ll
3,4558E+lO

0
1,7038E+13
3.9815E+13
5,8677E+13
5.6596E+13
3,5049E+13
1,2989E+13
2,4968E+12
1,8031E+ll

0
6.8517E+13
7.6589E+13
5,5965E+13
2.5341E+13
6,2351E+12
6.0532E+ll

0
6,5087E+13
3,4985E+13
1,0617E+13
1,3383E+12

D

1,2641E+13
1,9825E+12

0
0
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tabela 5
n ni s=50 s::52 s::54 s;:56 s::58

 

l
0

[)
()
0

1565
205336

3,2399E+06
1,2376E+07
1.5167E+07
6,7443E+06
1,1184E+06

64680
1035

0

[)
0

0
585]

1,4626E+06
6,5823E+07
9,7020E+08
6,3031E+09
2,0725E+lO
3,6220E+lO
3,3305E+lO
1,5549E+lO
3,5486E+09
3,7618E+08
1,6666E+07

234235
0
0
0
0

56
321558

8,7364E+07
3,9100E+09
5,5625E+lO
3,6066E+ll
L,2689E+12
2,6194E+12
3,2429E+12
2,3650E+12
9,7150E+ll
2,1223E+ll
2.2996E+lO
1,1064E+09
1,8016E+07

0

[)
0
0

759]
2,7210E+07
1,8'163E+09

1 ,4863E+l l

()

0
0
0

12
18512

1,0476E+06
1,0394E+07
2,9091E+07
2,8362E+07
1,0558E+07
1,5171E+06

77924
1128

0
()
0

374
286782

2,5592E+07
6,2915E+08
6,2167E+09
3,0038E+lO
7,7451E+lO
1,0897E+ll
8,1974E+lO
3,1870E+lO
6,1821E+09
5,6822E+08
2,2222E+07

279819
0
0
0
0

5032o
3,0999E+07
2,5170E+09
5,4887E+lO
4,9702E+ll
2,3422E+12
6,4109E+12
1,0671E+13
1,0848E+13
6,5608E+12
2,2562E+12
4,1798E+ll
3,9006E+lO
1,6414E+09
2,3705E+07

[)
0
[)

726
7,8699E+06
2,9496E+09
1 ,4996E+ll

0
0
l
0
0
0

472
L52108

4526760
30340700
64496500
51088500
16137750

2027795
93104

1225

D

4
37910

7,4090E+06
3,1889E+08
4,9042E+09
3,4791E+lO
1.2962E+ll
2,6761E+ll
3,0741E+ll
1 ,9159E+l l
6,2789E+lO
1,0462E+lO
8,4116E+08
2,9241E+07

331753
0
0
0

5652
8,4738E+06
1,3113E+09
4,5678E+lO
5,8952E+ll
3,7367E+12
1,3444E+13
2,9435E+13
4,0187E+13
3,3951E+13
1,7205E+13
5,0055E+12
7,9452E+ll
6,4443E+lO
2,3905E+09
3*0818E+07

0
[)

1]

1,7736E+06
1,4588E+09
1,2905E+ll

0

0
0

]
0
0

8184
9,6580E+05
L,7124E+07
8,1788E+07
1,3591E+08
8.9024E+07
2,4141E+07
2,6742E+06

110400
1326

0

0
3]04

1,5595E+06
1,2503E+08
3,0923E+09
3,2560E+lO
1,7385E+ll
5,1292E+ll
8,6181E+ll
8,1822E+]]
4 ,2744E+l l
1,1938E+ll
1,7250E+lO
1,2226E+09
3,8017E+07

390601
0
0

4]3
1,7823E+06
5,4698E+08
3,1805E+lO
6,0102E+ll
5,1785E+12
2,4444E+13
6,9491E+13
1,2424E+14
1,410IE+14
1,0001E+14
1,2877E+13
1,0656E+13
1,4626E+12
1,0396E+ll
3,4231E+09
3,9627E+07

0

0
311294

5,8269E+08
9,3889E+lO

0

0
0

0
]
0
[)

101
89496

5,0453E+06
5,8067E+07
2,0594E+08
2,7392E+08
1,5061E+08
3,5418E+07
3,4838E+06

130000
143]

0
106

232508
3,7348E+07
1,5499E+09
2,4724E+lO
1,8958E+ll
7,8826E+ll
1,8793E+12
2,6043E+12
2,0662E+12
9,1445E+ll
2,1979E+ll
2,7776E+lO
1,7476E+09
4,8887E+07

45695]
0

12
286842

1,8147E+08
1,8357E+lO
5,2456E+ll
6,2443E+12
3,8819E+13
1,4238E+14
3,2792E+14
4,8634E+14
4,6396E+14
2,7878E+14
1.0202E+14
2,1851E+13
2.6152E+12
1 ,6410E+ l l
1,8268E+09
5,0442E+07

0
42388

1,8766E+08
5,7276E+lO
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  s=50 s::52 s=54 s=56 s=58  

 

1,5697E+12
8.0802E+12
2,3918E+13
4.3840E+13
5,0882E+13
3,6884E+13
1,6020E+13
3,9243E+12
3,0228E+ll
2,9882E+lO
6.2597E+08

0
0
0
0

9,3633E+07
2,4655E+lO
8,5173E+ll
9,1064E+12
4,5822E+13
1.3291E+14
2,4374E+14
2.9237E+14
2,2859E+14
1,1274E+14
3,3105E+13
5,3291E+12
4,1344E+ll
1,1566E+lO

0
0
()
0

1 .4424E+12
1,9600E+13
1,1012E+14
3,4131E+14
6,6721E+14
8,6856E+14
7,6041E+14
4,3776E+14
1,5728E+14
3,2373E+13
3,3210E+12
1,2552E+ll

0
0
()
0

1,4344E+14
5,1472E+14
1,1227E+15
1.6303E+15
1 .6209E+15
L,0915E+15
4.7655E+14
1,2421E+14
1,6738E+13

2.2585E+12
1,5341E+13
5.7945E+13
1.3459E+14
2,0053E+14
1,9258E+14
1.1649E+14
4.2455E+13
8.7939E+12
9,6234E+ll
4,9590E+lO
9.1169E+08

0
0
()

3,1871E+07
1.8385E+lO
1,0476E+12
1.5797E+13
1.0310E+14
3.7325E+14
8,4475E+14
1.2600E+15
1.2553E+15
8.2288E+14
3,4156E+14
8,4704E+13
[.1589E+13
7.7169E+ll
1,8748E+lO

0
0
0

1,8811E+12
3,7000E+13
2,7145E+14
1.0418E+15
2.4709E+15
3.9053E+15
4,2240E+15
3.1112E+15
1.5133E+15
4.5983E+14
8.0196E+13
7.0095E+12
2.2781E+ll

0
()
0

3,6431E+14
1.6314E+15
4,2880E+15
7.4461E+15
8.9508E+15
7.5007E+15
1,2865E+15
1.5891E+15
3.5120E+14

2,8589E+12
2.5974E+13
1.2531E+14
3.6547E+14
6.8546E+14
8.4466E+14
6.7911E+14
3,4603E+14
1.0681E+14
L.8888E+13
1.7840E+12
8,0316E+lO
1.3056E+09

0
0

8.5341E+06
1.1392E+lO
L,1215E+12
2.4513E+13
2,1023E+14
9.5169E+14
2.6402E+15
4.8227E+15
3.9672E+15
4,9996E+15
2.7729E+15
9.7672E+14
2.0636E+14
2.4221E+13
1.3968E+12
2.9717E+lO

()
0

2,1455E+12
6,2800E+13
6,1120E+14
2,9200E+15
8.3745E+15
1,5890E+16
2,0803E+16
1.8968E+16
1.1867E+16
4.9144E+15
1,2725E+15
1,8965E+14
1.4252E+13
4.0189E+ll

0
0

8.4739E+14
4,7808E+15
1.5145E+16
3.1190E+16
1.4564E+16
1.5150E+16
3.2239E+le
1.5752E+le
4.9908E+lE

3,1696E+12
3,9245E+13
2.4323E+14
8.8736E+14
2,0689E+15
3,1988E+15
3.3038E+15
2.2453E+15
9.7192E+14
2,5629E+14
3.9044E+13
3.2102E+12
1,2723E+ll
1,8409E+09

[)
1802140

5.8207E+09
1,0383E+12
3.3928E+13
3.8887E+14
2.2138E+15
7,5079E+15
1,6627E+16
2.5093E+16
2.6131E+16
1.8595E+16
8,7950E+15
2.6493E+15
4.8083E+14
4.8828E+13
2,4591E+12
4,6156E+lO

0
2.1295E+12
9.5608E+13
1.2570E+15
7.5381E+15
2.6145E+16
5.9149E+16
9.2439E+16
1.0198E+17
7,9245E+16
4,2443E+16
1.5067E+16
3.3487E+15
4.2992E+14
2,8013E+13
6.9094E+ll

0

1.8038E+15
1 .2974E+ 16
4.9712E+16
1.2093E+17
2,0312E+17
2.4403E+17
2.1108E+17
1.2951E+17
5.4449E+lC

3,0592E+12
5.2840E+13
4.2500E+14
1,9406E+15
5,5836E+15
1,0667E+16
1.3808E+16
1.2081E+16
6,9983E+15
2,5938E+15
5,8910E+14
7.7942E+13
5,6217E+12
1,9752E+ll
2.5593E+09

299752
2.4397E+09
8,2587E+ll
4,1718E+13
6.5211E+14
4.7114E+15
1.9546E+16
5.2167E+16
9.4834E+16
1,2029E+17
1.0661E+17
6.4960E+16
2.6387E+16
6.8471E+15
1.0758E+15
9.5258E+13
4.2206E+12
7,0366E+lO
1,8286E+12
1,3018E+14
2,3591E+15
1,7954E+16
7.5526E+16
2,0302E+17
3,7519E+17
4.9283E+17
4.6398E+17
3.0989E+17
1.4305E+17
4,3812E+16
8.4161E+15
9.3773E+14
5.3387E+13
1.1603E+12
3,5094E+15
3.2623E+16
L.5211E+17
4.3675E+17
8.5645E+17
L.2041E+18
1 .2351E+18
9.2087E+17
4.8878E+17
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  s=50 s::52 s=54 s::56 s;;58

 

8,5328E+ll
[)
0
0
0

1,3168E+15
2,1736E+15
2,4588E+15
1,9173E+15
9.9781E+14
3,2179E+14
5,5845E+13
3,7940E+12

0
0
()
0

2,8082E+15
2,5076E+15
1,5226E+15
5,9070E+14
L,2826E+14
1,1363E+13

[)
[)
0
[)

1,7469E+15
7,9368E+14
2.0867E+14
2,3376E+13

0
0
0
0

2,4491E+14
3,3433E+13

c)

0
0

()
0
0
()
()
0
0

4,0158E+13
1,7457E+12

0
0
()

5.0718E+15
9,9624E+15
1,3458E+16
1,2817E+16
8,5137E+15
3,7831E+15
1,0390E+15
1,5302E+14
8,8171E+12

()
0
0

1,5313E+16
1,6514E+16
1,2570E+16
6,5506E+15
2,1783E+15
4,0312E+14
3,0257E+13

0
0
0

1,4261E+16
8,5447E+15
3,3488E+15
7,5591E+14
7,2032E+13

0
0
0

3,8558E+15
1,0296E+15
1,2059E+14

0
0
0

1,4308E+14
0
[)
0
0
0

9,4200E+14
9,2169E+13
3,4483E+12

0
0

1,8132E+16
4,2155E+16
6,7027E+16
7,6009E+16
6,1792E+16
3,5250E+16
1,3453E+16
3,1646E+15
3,9824E+14
1,9633E+13

0
0

7,6194E+16
9,7033E+16
8,9142E+16
5,8464E+16
2.6315E+16
7,5358E+15
1,1947E+15
7,6529E+13

0
[)

1,0033E+17
7,4607E+16
3,8774E+16
1,3172E+16
2,5622E+15
2,0875E+14

0
0

4,4013E+16
1,7308E+16
4,0130E+15
4,0443E+14

0
0

4.6531E+15
5,6168E+14

[)
0
()
0

1,4834E+16
2.4078E+15
2,0320E+14
6,5979E+12

0
6,0452E+16
1,6614E+17
3,0821E+17
4.0917E+17
3.9602E+17
2.7750E+17
1.3684E+17
4,5089E+16
9,1348E+15
9,8911E+14
4,2060E+13

0
3,5096E+17
5.2015E+17
5.6264E+17
4,4611E+17
2.5400E+17
9,9238E+16
2,4582E+16
3,3567E+15
1,8482E+14

0
6.2983E+17
3.6017E+17
3,6246E+17
1.6437E+17
4.8588E+16
8.1757E+15
5.7265E+14

0
4,0703E+17
2.1019E+17
7.2363E+16
1,4610E+16
1,2712E+15

0
8.2490E+16
1.9453E+16
2,0430E+15

[)
2,3916E+15

0

1,7783E+17
4,1904E+16
5.8888E+15
4.3185E+14
1.2264E+13
1.8845E+17
6,1349E+17
1,3214E+18
2,0308E+18
2.2963E+18
1,9189E+18
1,1676E+18
5,0036E+17
1.4305E+17
2.5098E+16
2.3541E+15
8.7009E+13
1,5112E+18
2,5824E+18
3,2345E+18
3.0190E+18
2,0846E+18
1.0363E+18
3,5296E+17
7.5951E+16
8.9817E+15
4.2808E+14
3,6087E+18
3,7473E+18
2,9038E+18
1,6468E+18
6.5453E+17
1.6894E+17
2,4689E+16
1,4952E+15
3,2343E+18
2,0623E+18
9.3764E+17
2.8336E+17
4,9995E+16
3.7702E+15
1,0550E+18
3.6567E+17
7,5819E+16
6,9428E+15
8,7005E+16
9,4050E+15
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