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Resumo

O objetivo da dissertação é apresentar o modelo de aglomerados aleatórios e estudar

sua relação com o modelo de Potts. Usando o modelo de aglomerados aleatórios,
daremos condições necessárias e suficientes para a existência de magnetização es-

pontânea nos modelos de Potes ferromagnético, homogéneo e diluído definido sobre

a rede hipercúbica d-dimensional.

h/lostramos que existe quase certamente uma temperatura crítica determinística no

modelo diluído, que é trivial (zero) se a probabilidade de nã(»diluição for menor

ou igual à probabilidade crítica do modelo de percolação associado aos elos diluídos

(percolação independente), e não trivial (positiva finita), caso contralto. Neste último

caso, pala temperaturas abaixo da crítica, mostramos que para quase toda realização

da diluição, todo sítio que estiver num aglomerado infinito de elos não-.diluídos está

magnetizado.



Abstract

The objectivo of this disseitation is to present the random cluster modem and study its

relation with the Potts modem. Using the random cluster model we tive necessary and

sufhcient conditions for the existence of spontaneous magnetization in the homoge-

neous and clilute ferromagnetic Potes model defined on the hypercubic d-dimensional
lattice.

We show that there almost surely exists a critical deterministic temperature in the

dilute motel, which is trivial (zero) if the probability of non-dilution is leis than
or equal to the critical probability of the percolation modem associated to the dilute

bonds (independent percolation), and non-trivial (positive almost surely and ânite),

in the opposite case. In the latter case, for temperatures below critical, we show that

almost surely site in an infinite cluster of non-dilute bonda is magnetized.
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CAPÍTULO I

Introdução

Neste trabalho abordamos alguns modelos da R'mecânica Estatística, tais como o mo-

delo de Potts e o modelo de aglomerados aleatórios. Este tipo de modelos é estudado

pela Mecânica Estatística de equilíbrio. Esta descreve o comportamento de sistemas

físicos com muitos componentes que estão em equilíbrio térmico com seu meio externo

( ver Ellas l61 e Ruelle j181).

O modelo de aglomerados aleatórios que foi proposto por Fortuin e l<asteleyn l81

apareceu como uma generalização do modelo de percolação. O modelo de percolação

que fora formulado por Broadbent e Hamersley l51 nos permite modelar por exemplo

o fenómeno de transporte de um fluído através de um meio poroso. O meio é consti-

tuído de poros e de canais microscópicos por onde passaria o fluído. Numa situação

simples cada canal pode estar aberto ou fechado à passagem do fluído, dependendo

de diferentes características que podem ser resumidas num parâmetro. Para nosso

interesse cada canal independentemente dos demais estala aberto com probabilidade

p, o parâmetro do modelo, e estará fechado com probabilidade 1 -- p. No modelo

de aglomerados aleatórios homogêneos temos que além do parâmetro p, existe outro

parâmetro que introduz uma certa dependência no modelo. A questão básica de nos-

so estudo será a ocorrência ou não de percolação, isto é, a existência de um caminho

infinito de elos abertos atravessando o meio.

Vamos modelar o meio físico microscópicamente pela geometria do grato (Zd, Ea)
onde o conjunto de sítios do grato (Zd) representam os poros e o conjunto de elos
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do grifo (Eal representam os canais do meio. Nesta geometria o modelo de agia...

merados aleatórios descreve um processo de percolação de elos dependentes. Uma

das propriedades do modelo é descrever sistemas magnéticos como o modelo de Potts

ferromagnético (sistemas ferromagnéticos são aqueles que podem ter uma imantação

espontânea sem campo magnético externo). A principal vantagem do modelo de agia.

melados é expressar correlações no modelo de Potes como magnitudes percolativas.

Por exemplo, a magnetização no modelo cle Potes é a probabilidade de percolação no

modelo de aglomerados aleatórios.

Descreveremos agora a organização cla dissertação: No capítulo dois fizemos

um estudo euxautivo do modelo de aglomerados aleatórios definidos sobre o grato

(Zd, E'í). Definimos as medidas de aglomerados aleatórios como medidas limite de

convergência fraca das medidas de aglomerados aleatórios definidas sobre um grato

finito. Não usamos para a definição destas medidas as condições DLR (Drobrushin,
Lanford e Ruelle) só com a intenção de deixar a exposição da dissertação a nível mais

elementar possível. Como resultados principais apresentamos as desigualdades de

comparação para duas medidas de aglomerados aleatórios com diferentes parâmetros.

Além disto estudamos o limite termodinâmico e a transição de fase para o modelo.

A existência da probabilidade de percolação é demonstrada usando o resultado da

existência da probabilidade de percolação do modelo de percolação de elos indepen-

dentes e as desigualdades de comparação das medidas de aglomerados.

No capítulo três estudamos o modelo de Potts ferromagnético, apresentamos os

conhecidos resultados tradicionais usando a representação de Fortuin e l<asteleyn

(Representação Fi'0, mostrando que o modelo de aglomerados aleatórios é equivalente

ao modelo de Potts. Da mesma forma como no capítulo dois aqui apresentamos as

medidas de Gibbs correspondentes ao modelo de Potts de q estados sem usar as
condições DLR. novamente introduzimos as medidas de Potts como medidas limites

de convergência fraca.

Com respeito à transição de fase no modelo de Potes de q estados nós evitamos
falar sobre a unicidade das medidas de Gibbs e em todo momento estudamos à

magnetização como parâmetro de lidem para investigar a transição de fase. O estudo
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das condições DRL e o estudo da transição de fase em termos da unicidade das
medidas de Gibbs escapam ao nível elementar e a intenção da dissertação é apresentei

o modelo de aglomerados aleatórios ao nível elementar mas não trivial e estudar com

este modelo alguns problemas interessantes dos modelos de Potes.

No capítulo quatro fizemos o estudo do modelo de Potts ferromagnético diluído. O

modelo de Potes é dito diluído se a substância em estudo contem elos não-magnéticos

entre os elos magnéticos, de modo que só haverá interação entre átomos que este.

jam ligados entre si por dois elos magnéticos. Neste capítulo apresentamos um dos

resultados principais da dissertação. Mostramos que existe quase certamente uma

temperatura crítica determinística no modelo diluído, que é trivial (zero) se a pro-

babilidade de não-diluição foi menor o igual à probabilidade crítica do modelo de

percolação associado aos elos diluídos (percolação independente), e não trivial (posi-

tiva finita), caso contrário. Neste último caso, pala temperaturas abaixo da crítica,

mostramos que para quase toda realização da diluição, todo sítio que estiver num

aglomerado infinito de elos não-diluídos está magnetizado.

Para finalizar comentaremos que nos últimos anos a teoria da percolação em par-

ticular e os Sistemas de Partículas em geral estão sendo estudados em geometrias

mais gerais que um hipercubo ou uma árvore e as técnicas que estão sendo criadas

requerem de uma combinação elegante das propriedades geométricas em que se repre-

sentam os processos e as propriedades matemáticas (para a percolação, exploram-se

as propriedades algébricas dos grupos) que governam a evolução dos processos. Para

maior informação pode-se consultar os artigos l3, 20, 17, 161.

Para um enfoque diferente do modelo de aglomerados aleatórios pode ver-se o artigo

de Welsh j211 que estuda o modelo desde o ponto de vista da teoria combinatória e

para ver a relação do modelo com a entropia pode ver-se o artigo de Seppãlãinen j191.
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Modelo de aglomerados aleatórios

O modelo de aglomerados aleatórios que foi proposto por Fortuin e l<asteleyn l81 em

1972 é uma generalização do modelo da percolação de elos independentes e, em certo

sentido, do modelo de Potts ferromagnético, sem campo magnético externo. Eles for-

mularam uma família de medidas de probabilidade que depende de dois parâmetros.

Esta família descreve um processo de percolação de elos dependentes ou interagen-

tes. Portanto, o modelo cle aglomerados é um processo sobre os elos de um grafo,

com parâmetros {p.} e q , onde p. é a probabilidade do elo e do grato estar
aberto e q é o parâmetro de aglomerados que introduz a dependência no modelo. Se

a probabilidade p. pala cada elo é independente do elo, então o modelo sela dito

homogêneo.

O modelo em sua curta existência teve muitas mudanças e generalizações depois da

formulação de Fortuin e l<asteleyn. Ele voltou a ter importância e foi estudado mais

profundamente nos trabalhos de Aizenman, Chayes L., Clhayes J., Newman l21 em
1988 e Giimmett j12, 11l em 1995. Recentemente o modelo foi estudado em grifos

abstratos nos trabalhos de Hãggstrõm j141 em 1998, Jonasson j161 em 1999 e Ale-

xander l31 em 2000. Este último propõe uma forma de aboldai o modelo de Potts

com campo magnético externo usando o chamado modelo de aglomerados aleatói ios
assimétrico.

4



2.] Definição do modelo

2.1 Definição do modelo.

Consideremos o grato finito G'A, GA = (ll, EA), onde /\ é o conjunto de sítios e EA

é o conjunto de elos que será expressado pol

/:A = 'le : e < z,y >lz,y c A UZ?A} (2.1)

onde a notação e =< #, y > indica que os sítios z e y são adjacentes, isto é, d(z, y) = 1,

onde d(.,.) é a distânciaeuclidiana em GA, definida por d(a;,y) = llz--pll V=.g c A.

A cada elo de EA associamos uma função u, (o : EA --} {0, 1} de tal maneira que se

w(el = 1 o elo e sela dito aberto e, se w(e) = 0 o elo e será dito fechado. Uma
maneira simples de representar o conjunto de elos abertos e fechados é considerei o

conjunto de zeros e uns pala todos os elos de EA. Este conjunto será definido como

uma configuração, logo, o espaço de configurações do modelo de aglomerados é o

co«ju«to QA = {0, 11E", o«de «ma configuração é «m «tor w = {«,(e) : e € E.\}.

t;m conjunto de elos de EA, {ei,e2,...,c.}, n ? 1, onde ei =< z{, f+i >. i
1,2....,n, será dito um caminho se zl,z2, . ,z.+i forem distintos. Um caminho será
dito aberto se todos seus elos estiveram abertos. Diremos que dois sítios # e y do

grato GA, estão conectados (denotado por z H y) se existir um caminho de elos

abertos entre 3 e y. Se definimos que cada sítio # C A está conectado consigo mesmo,

vê-se que a conectividade é uma relação de equivalência e às classes de equi\:agência

em que se dividem os sítios as chamaremos de aglomerados ou componentes conexas

do grifo GA.

Dado o grifo finito G = (y. E) tal que /\ Ç L' C Za e EA C então, o grifo

GA é chamado subgrafo do grifo G. Denotamos o complemento do conjunto -\ com

respeito ao conjunto y por /V e o definimos por A' = y \ A. A fronteira do conjunto

A denotado por Z?A é o conjunto de todos os sítios de A' que são adjacentes a algum

sítio de A, ou seja

A = {y € Za \ A :< #, y >e Ea V=c c ]\} (2.2)

Em vez de trabalhar com o vetou w é conveniente trabalhar com o conjunto

y(«,) E'« : w(e) l2.3)



2. .Z Definição do modelo 6

de elos abertos do grifo GA. Com este conjunto podemos formar o subgrafo (A, i7(w))

do grato GA, que esta formado por todos os sítios do grato e por todos os elos dos

aglomerados de elos abertos.

Definição 2.1. A medida de aglomerados aleatórios denotado por @A,{P.},ç no

grato finito GA com parâmetros {p.}, p. C 10.11 para todo e e q > 0 , é uma

medida de probabilidade definida sobre QA tal que, a cada w C QA atribui a seguinte

probabilidade

'#",{,.},,(") - Z;il;:},. 1 11 p."m(i - p.)''"HI q*("); «., c n. (2.4)

onde É(w) é o número de aglomerados clo subgrafo (A,77(w)) do grato G« que não

tocam a fronteira de A e ZA,{,.},q é a constante de normalização, dada por

zA,{,.},, ' >1, 1 11 p."m(i - p.):'"m l q*(").
wCQA k eCoA .J

Escrevemos é.A,{p.},ç, para enfatizar o papel dos parâmetros. O valor clo parâmetro

q pode ser qualquer número real positivo. Será de muito interesse para nosso trabalho

que q seja inteiro, porque desta forma pode-se estabelecer uma correspondência entre

o modelo de aglomerados e o modelo de Potes ferromagnético, que é muito estudado
em Mecânica Estatística.

Note-se que se q é igual a l esta medida,

(2.5)

'#A,{..},i(co) = ll p."(4(l -- p.):'"(o

converte-se na medida produto, tratando-se assim do modelo de percolação de elos

independentes. Neste caso o modelo de aglomerados é exatamente o mesmo modelo

clássico da percolação de elos independentes em GA.



2.2 Medida FKIG r

2.2 Medida FKG.

Faremos em seguida algumas definições que serão usadas para demonstrei proprie-

dades do modelo de aglomerados aleatórios.

Rede sobre QA (ver Birkhoff l41).

Consideremos o conjunto (2A = {0, 11Z". Denotamos por n3.

de nA consigo mesmo. então,

ni. («,, «,') : «,, :«' c ç2«}.
Diremos que duas configurações são iguais, quando

o produto cartesiano

t.o == 't,o w(e) e) V eC E«

Pode-se definir a relação binária $ sobre ç2A da seguinte forma

,/ /
w(.) 5; «,'(e) V . C EA

Que verifica as propriedades de um conjLmto parcialmente ordenado:

(a) w $ «,

(b) «, $ -«' e :«' $ «,, então w = «,'
(c) «, $ -«' e .«' 5; ..", e«tão .« $ -«"
Logo, o pai (QA, $) forma um conjunto parcialmente ordenado. Atola necessitamos

definir o elemento máximo e o elemento mínimo pala duas configurações quaisquer.
Dado QA definimos o elemento máximo e mínimo de ç2A por:

(w V :«')(e) (.«(.); -«'(.)) Ve C .EsA, e Vzo, to' C QA

(«, D. w')(.) mÍn(w(.); w'(.)) Ve C .EsA, e Vlo, w/ C QA

A relação de ordem $ sobre QA formando um conjunto parcialmente ordenado

com os elementos máximo e mínimo definem uma rede sobre QA denotado por I'

Diremos que uma rede é transitava se V#, 3/, z C I' cumpre-se

T V (g A ;) = (z A WI V (« A ;)
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Função Crescente

Uma função / : QA -+ R é dita crescente se for crescente lla ordem parcial acima
isto é,

/(«,) 5; /(«,') sempre que «, 5; «,',

e será dita decrescente se --./ é crescente.

Um evento A será dito crescente se sua função indicadora é crescente.

Definição 2.2. Dadas duas medidas de probabilidade @ e p definidas em QA,
diremos que Ó domina (p no sentido FKG, denotado por (ó ? (p. se para toda função

/ : QA --> R crescente cumpre-se

E.b(j) 'Z E,(J)

onde .EÓ, E.P são os valores médios sobre as medidas Ó e g respectivamente.

O seguinte teorema dá uma condição para saber quando uma medida domina no
sentido FKG a outra medida.

Teorema 2.3. (Desigualdade de Holley)
Seja uma fede finita transitava I' e duas medidas de probabiliclacle pi e p2 defi

nidas sobre QA tal que

P-('«- V .«,) P,(«,- A .«,) ? P-(w:) P,(w,) Vwi, tc2 C QA (2.6)

Então, pi domina a lz2 no sentido Fl<G, isto é,

E.. l..f) 'Z E.,(J)

para toda função crescente / QA --> R

Prova. Pode ver-se no artigo original de Holley jlSI. Outra prova mais moderna

usando a técnica de acoplamento pode ver-se em Grimmett j131.
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Corolário 2.4.(Desigualdade FKG)
Seja uma rede finita transitava I' e lz uma medida de probabilidade definida sobre

QA tal que

P(w: V «,2)P(«,: A w,) ? P(«,:)P(«,,) (2.7)

para todo wi,w2 € nA, então,

z,l./'pl ? z,l./:lz,Igl (2.8)

para todas as funções crescentes ./', g Q.\ --> R

Prova.

Dadas duas funções crescentes ./ e g. 'Vamos supor sem perda de generalidade que g

é estritamente positiva, p(g > 0) > 0

Definimos as medidas de probabilidade

p:G'o - =:iil:l:1111:l;ia ' p,G.o - pho

em função cla. medida de probabilidade p. todas definidas sobre QA. Pela desigualdade

de Holley, temos que se pi domina p2 no sentido Fl<G, então, cumpre-se

l2.9)

}l: .f(«)p:(-) 2 >1: /(«)p2(«) l2.10)

do que obtemos

>ll: .f(«)g(«)p(,) 2

o que prova o corolário. A prova original pode ver-se no artigo de Fortuin, l<asteleyn

e Ginibre l91

>l: ./'(«)p(«) >1: g(*)p(,l l2.ii)

Definição 2.5. Uma medida definida sobre a rede I' é dita Fl<G se cumpre a

desigualdade de Fl<G.
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Teorema 2.6. A medida de aglomerados aleatórios @A,{P.},ç, é Fl<G se q 2. 1

Prova. Substituindo a medida éA,{,.},ç na equação (2.6)

o-~.{..},,(',: V w,)ÓA,{..},.(«,- A w:) 2 éA,{,.},,(w:)@A,{,.},.(w,) l2.i2)

daqui, depois de tomar logaritmos e simplificar obtemos

k(«,- V w,) + É(w: A «,:) 2 k(w:) + k(«,,), l2.i3)

fará.-.nc n tr-,. ,' ' ''wxLu-4üvu w bzvvLU Cle V'a.rla,V(:lS

z7 := col e ( = wí /\ w2 (2.14)

Pela propriedade de rede temos que

«,, V € = «.,, V («,: A «,,) = «.,,

substituindo na equação (2.13)

b(,7 V w,)+ k(e) 2 Ã(,7)+ h({ V «,,), l2.iõ)

(2.16)

daqui

k(,z v «,,) - Ã(,z) ? A(( v «,,) - k(0,

finalmente (2.16) esta implicado pela afirmação de que a função

h(,7, «, ) &(,7); ,7,w C n. (2.17)

é uma função não-decrescente, para todo u fixo, de 77. Isto pode ser ])rovado pelo

método da indução sobre o número de elos abertos na configuração w. Pode vcr-se

facilmente se w tem só um elo aceito a função /z(77,w) é

Ã(,7,«,) = 1 'l s' «, p"t"ce a X('7)1 0 caso contrário

onde H(77) é o evento: o elo aberto de w conecta dois aglomerados distintos cle l7 ou

conecta qualquer aglomerado com a fronteira.



2.3 Desigualdades de comparação. 1 1

Disto temos que /z(?7,w) é crescente. Agora podemos assumir que ã(77,w) é uma
função crescente de ?7 para w com menos de n elos abertos. Suponhamos que w tem

exatamente n elos abertos. Então, podemos escrever u = w{ V w«-l, onde wÍ tem
exatamente l clo aberto e w..i tem exatamente n -- l elos abertos.

Usando a definição de /z(27,w) e somando e restando b(77 V w«-i) temos

Ã(,7,«.,) : V ?,«.,Í) + A(?,u. -) l2.i8)

Ou seja /z(q,w) é uma soma de duas funções crescentes e portanto é crescente. Isto

prova o teorema.

2.3 Desigualdades de comparação.

O número de aglomerados aleatórios k(co) tem as seguintes propriedades de monoto-
nicidade:

(a) k((o) é monótona decrescente em w, pois a adição de um elo pode só fazer decres-

cem o número de aglomerados.

(b) A função A(w) + l?(w)l é monótona crescente em w, pois a adição de um elo pode

decrescem É(w) no máximo em um.

Estas propriedades nos permite estabelecer o seguinte

Teorema 2.7. (Desigualdades de comparação)

Sejam duas medidas @A,{Pl}.ç' e éA,{p.},ç} definidas em ç2.A

la)

" \{ ''7;J \: ' .-'*, '".',:,..' ''".'-.,..(2.19)

(b)

"{ ::'; ;= ;. '«'*, *".',:,... : "".',.,..(2.20)
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Prova. Para a prova usaremos as propriedades (a) e (b).

caso (a). Desde que q' ? 1. a medida ÓA,{,L},ç' é Fl<G.
Gonsidetemos a medida

*",'..,,.(") - x,:r3111 l:lSl:.,,; « ' -.
onde ./ é escolhido da seguinte forma

k(«,)

.r(«) - 1.;,1 ' ' .11

(2.21)

(2.22)

das hipóteses obtemos

pl: , p.
(l - P:) ' (l - P.)

com isto vemos que .f é uma função crescente. Agora calculemos o valor

respeito a d'A,{P.},ç da função crescente g.

(2.23)

médio com

'"",',.,.,u - E .(«)',«,.,.,,,(«) - Ee: '::=::i$i=1")
Usando a desigualdade de FlÇG, temos.

z'".{..,,.(g) ? >ll: g(")#'A,{-L},,,(") - zó«,.,i,,.,(g)

Poi último, da definição de medida Fl<G terminamos a prova.

(2.24)

éA,{p.},ç 2 #'A,{pL},ç'

caso (b). Desde que q' 2. 1. a medida éA,{.L},ç' é Fl<G.
Consideremos a medida

*",'..,,,(") - E,:ll':.lil=1:1SI...,; « ' -.
onde ./' é escolhido da seguinte forma

..«, -n""* "" .ü IÊl" ,

(2.25)

(2.26)



2.4 Limite Termodinâmico 13

das hipóteses obtemos

P. , P.
q(l - P.) ' q'(l P.)

com isto vemos que / é uma função decrescente. Agora calculemos o x:dor médio

com respeito a éA.{,.},ç da função decrescente g.

''".',.,..u - E «(«).'«,...,,,(«) - x=:.:=:1:1:1;1R:l")
Usando a desigualdade de FKG, temos.

(2.27)

(2.28)

E'",{..,..(g) ? }: g(«')é«,{-E},.,(w) ,.,i,.,,(g)

multiplicando por --l

E'",{,L,..,(--g) ? EÓ«,...,..(--g)

Por último, por ser --g crescente, da definição de medida Fl<G terminamos a prova

'#A,{pL},ç' ? éA,{p.},ç

2.4 Limite Termodinâmico

Estamos interessados em estudar que acontece com as medidas de probabilidade do

modelo de aglomerados aleat(frios quando nosso grifo finito começa a crescer mono-

tonicamente até se converter num grato infinito, o chamado "limite termodinâmico"

Um grifo infinito G é o par (y. E), onde y é o conjunto infinito de sítios e E é uma

família infinita de pares não ordenados chamados elos. Se todos os sítios do grato

têm graus finitos, ou seja, o número de elos incidentes a qualquer sítio é finito, então,

o grato é dito localmente finito. Se todos os sítios têm o mesmo número de elos

incidentes o grato chama-se regular. O grato que usaremos na dissertação é (Zd, EÚ)

que é um grato localmente finito e regular, denotado por Z,a, onde Za é o conjunto
de sítios dado por

z' = {= : « .ra); =f c Z; j = 1, 2, .., .d} (2.29)
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e EÚ é o conjunto de elos com módulo euclideano igual a l (vizinhos próximos)

E' = {e : . < a,g/ >; #,3/ C Z' : 11= WI l2.30)

Pelo resto da seção, consideraremos explicitamente apenas o caso de La. chambre.

mos atenção para o fato de que os resultados são validos, com as naturais adaptações

pala o caso de um giafo infinito qualquer.

Consideremos o subconjLmto A C Za, finito centrado na origem, dado por

'\ - {a C Za L 5; zi $ Z,; f = 1,2. , dl; L C N. l2.31)

Seu conjunto de elos é

EA = {e : e =< z,y >1 #,3/ C /\ U aA 11« pll (2.32)

Para uma configuração ( C Q, Q = {0, 11r', definimos o conjunto de configurações

ni. «,(e) e) p««« e € EA} (2.33)

A configuração ( introduz no modelo as condições de fronteira, importantes para a

existência do limite termodinâmico. Para € C (2 e valores de {p.} e q, satisfazendo

0 .$ p. $ 1, para todo elo de La, e q 2. 1, definimos as medidas de aglomerados

aleatórios @i.,{..}.ç sobre o conjunto QCA

'#",{..}.,(''') - }i,i.= 1 ll p."n(i - p.):'"ml q*'(",N;
(2.34)

onde

>, 1 ll p.'"n(i p.)''"u lç"("'N
wCQA keCEA .-J

é a constante de normalização, ke(w, A) é o número de aglomerados do grato(ZÚ, i7(w))

que intercepta /\ na configuração que é igual a w no conjunto /\ e igual à configuração

l2.35)
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( no conjunto Z' \ /\, sendo 77(w) o conjunto de elos abertos da configuração «;

Definição 2.8. A medida de probabilidade Ó{..},q definida sobre o conjunto de

configurações Q = {0, 11Z' associado ao grato inÊnito La, é chamada a medida limite

de aglomerados aleatórios com parâmetros {p.} para todo e C Ea e q se existe uma

condição de fronteira aleatória { C ç2 e uma seqüência crescente de subgrafos finitos

{(A«, EA.)}«Zi, satisfazendo A. -+ Za (quando n --> oo, tal que

'#l-.},, - :*lln. '#"«,{-.},. (2.36)

existe.

A medida éi,{,.},ç de aglomerados aleatórios para ((e) = 1 Ve C Ea, tem um
papel importante em nosso trabalho. A medida definida na equação (2.4) é igual à

medida él,{,.},ç que é chamada medida de aglomerados aleatórios amarrada pelo fato
que todos os elos fora da região finita /\ estão abertos e portanto todos os sítios de

A' estão conectados entre sí e logo com todos os sítios de A que tocam a fronteira de

Note que k'(w,A) = h(w,A)+ l(vida(2.4)) logo os fatores extras de q no numerador

e denominador, em relação às respectivas expressões da definição (2.4), se cancelam.

Existe muitos casos possíveis para as medidas @i,,{,.}.ç' dada uma configuração (
Por exemplo quando € = 0, para todo elo, temos a medida de aglomerados aleatórios
chamada livre.

Neste trabalho estaremos apenas interessados no caso ((e) = 1 Ve C Ea

Portanto temos que él,{p.},ç ' 'éA,{p'},q

O seguinte teorema estabelece a existência da medida de aglomerados no grifo

infinito Z,a, correspondente a este caso. Para o caso geral ver Grimmett li21

A
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Teorema 2.9.(Limite Termodinâmico).

Dado o grato La e a medida Ólp.},q definida sobre ç2. O limite fraco

'élp'},' ' .ll0, 4'A,{p'l''
(2.3T)

existe se q ? l

Prova.

Consideremos duas caixas finitas A e A' tal que A C A' e sqa p. = pl:/{.CZ.}+l/{.er.*},
onde {p:} e q são parâmetros da medida éA,,{.L},ç e {p.} e q são parâmetros da medida

@'A,{P.},ç'

Da desigualdade de comparação(a)(equação(2.19)), concluímos que

'#A',{.L},ç $ éA,{,.},ç

Da monotonicidade de (2.38) concluímos que

(2.38)

lim. ÓA,{..},ç - 'Élp.}'q erÍste

Observação. As desigualdades de comparação são válidas para '#lp.},q pois são pre

servidas pelo limite

2.5 Transição de Fase

Nesta seção consideraremos o caso homogêneo, ou seja {p.} = p, Ve C La. Consi-

deremos o evento em n, Q = {0, 11Z', de que um sítio qualquer # do grato esteja
num aglomerado infinito de elos abertos, denotado por {z H oo}. Note que se trata

de um evento crescente. Se a probabilidade do evento {# H oo} sob Óp,q é positiva

dizemos que há percolação.

Definimos a probabilidade de percolação por

o(P, q) l2.39)

Pela desigualdade de comparação 0(p,q) é uma função crescente em p para q ? l

fixo. E claro que 0(0, q) = 0 e 0(1,q) = 1.
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Note-se que 0(p, q) é independente de z C Za porque o grifo La é homogéneo e por

tanto Ó,.q(a o oo), invariante por translações.

Seja p.(q) = suplp : 0(p,q) = 0} a chamada probabilidade crítica para a perco
Inr:in

Teorema 2.10. Para q 2 1,

(a) Se d 1, e«tão, p.(q) = l
(b) Se d ? 2, então, 0 < p.(q) < l

A parte (b) do teorema (2.10) estabelece a existência de transição de fase no mo

dela de aglomerados aleatórios em La para q ? l e d ? 2.

No caso q = 1, correspondente ao modelo de percolação independente, a pro-

babilidade de percolação é denotado por 0(p). Neste caso temos que p.(1) = p.,

cumprindo-se em d > 2

owl '' "'','
1 >0 sep>p

onde p. C (0, 1) é a probabilidade crítica.

A seguinte proposição que compara probabilidades críticas pala diferentes modelos

de aglomerados com diferentes parâmetros permitirá demonstrar o teorema (2.10).

Proposição 2.11. Se q' > q > 1, então

P.(q) $ P.(q') $
q'P.(q)

q + (q' - q)P.(q)
(2.40)

Prova da proposição (2.11)

Primeiro provaremos

P.(q) 5; P.(q') (2.41)



2.5 '1\'ansição de Fase 18

Da primeira desigualdade de comparação temos

se l ;:q « Z l e.tü, o(p',q') $ o(p,q)
(2.42)

Se p $ p.(q), temos que a(p', q') $ 0(p, q) = 0. Ademais

P.(q') : o(P',q') (2.43)

Obtem-se que o conjunto {p' < p; p < p.} C {p' : a(p', q') :

suplp' < pl p < p.} $ suplp' : 0(p', q') = 0}, mais ainda

suP{P' < P; P < P.} = suP{P : P < P } = P.(q)

Porta«to, p.(q) 5; p.(q')

Isto prova a equação (2.41).

Agora provaremos

0}. Logo,

P.(q') $
q'P.(q)

q + (q' - q)P.(q)
Da segunda desigualdade de comparação temos

"ld2ç d21...;.,,,h',d2

(2.44)

o(P,q) (2.45)

Se p 2 p.(q), temos que 0(p', q') ? 0(p, q) > 0. Ademais

P.(q') = i«flP' : O(P', q') > o} (2.46)

Obtem-se que o conjunto {irÍ.f::i;5 ? iÍie:D; p > p.} C {p' : 0(p', q') > 0}. Logo,

infliiÍfjl:i5 ã iÍjz-D;p > p.} ? inftp' : 0(p', q') > 0l}, disto temos

i«flitÍ!;'M ? iií:'ã; p :» p.} ? p.hO

Observe-se que a função ./'(p') - (i::M é crescente e p' = /-'(z) = ÍiÍ;j

Consideremos a desigualdade liiÍjll:i;5 ? iÍi:H que em termos da função / é

(2.47)
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i$ = /(p') ? iÍÍllii, toma«do ' função in"rsa temos p' ? ./'-:(iíillib) - iÍÍ::;j;@
Então,

infliiÍlj'' ? iijl::Di p > p.} = inflp' ? iÍi:1llil:;?i p > p.}, portanto

inflp' ? i(í:?llii:i;?i p > p.} influi(Í:1lli:i:i;?; p > p.}, do que obtemos

infli;ÍfÉM ? iÍf:a; p > p.} =
q'P.(q)

q( l--P.(q)+q'P.(q)) )

substituindo na equação (2.47) obtemos

ç(i-p.(q)+q'p.(q)) 2 p'(q') daqui obtemos

p.(q') $ i:;álliliLm
Isto prova a equação (2.44)

As duas desigualdades estão provadas, portanto o teorema está provado

Prova do teorema 2.10. Vamos supor conhecido o resultado para

Grimmett j101 ou Fontes l71.
la) Caso d = 1. Pela proposição (2.11) temos:

p.(q) ? p.(1) = 1; q 2 1. Port«to p.(q) = l
(b)Caso d 1? 2. Pela proposição (2.11) temos:

p.(1) $ p.(q) $ i;í31R81;m, como 0 < p.(1) < 1 t'm's q- 0 < n:Í31Sljl;m < 1.

Portanto concluímos que 0 < p.(q) < 1. Isto prova o teorema.

1. ver



CAPÍTUI.0 3

Modelo de Potts

O modelo de Potts (ver Wu 1221), é um modelo em Mecânica Estatística Clássica que

tem como objetivo descrever as propriedades de materiais magnéticos em equilíbrio

térmico. Estamos interessados palticulaimente em saber se existe e sob que condições

a magnetização espontânea. Veremos que a magnetização está diretamente relaciona-

do com a probabilidade de percolação do modelo de aglomerados visto anteriormente.

Neste capítulo faremos o estudo do modelo de Potes na rede definida sobre o grato La

3.1 Definição do modelo

Nosso objeto de estudo são sistemas físicos com muitos constituintes, partículas com

momentos magnéticos chamados spins, as quais estão localizados nos sítios do grato

l,a. A cada sítio # C Za associamos uma variável aleatória o(a) tomando valores no

conjunto não vazio S, S = {1, 2, ...q}, q 2 2. o(a) é interpretado como o valor do spin

no sítio z. O caso quando q = 2 corresponde ao modelo de lsing. Uma configuração

é uma função a : Za --} S que atribui a cada sítio # C Za um valor do spin o(z) C S.

Em outras palavras as configurações são elementos do espaço produto S'z' denotado

por E. Logo E=Sz'=l1,2,...,qlz'

Temos spins localizados no grato La. Spins vizinhos próximos estão interagindo

entre si. Este tipo de sistema é descrito por uma hamiltoniana, que mede a energia

20
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de interação dos componentes do sistema. Definir a hamiltoniana para um grifo
infinito carece de sentido físico e traz complicações matemáticas insolúveis. Por isto.

definiremos a hamiltoniana no grato finito GA, GA = (i\, EA), definido no capítulo
anterior.

A hamiltoniana na legião A com a condição de fronteira { é dada por

x« («1{ )
<z'.y>;aCA,3/CA

(3.1)

onde o C {1, 2, .... qlA ; ( C {1, 2, ..., qlz'\A ; }'-<,,,> denota soma sobre todos os elos

< z,g/ > com = € A, y C A tais que d(z,y) = ll# -- yll = 1, J=, C R, J=, ? 0, para
ser modelo ferromagnético e á(a(a), o(y)) é o delta de lÇronecker. A segunda soma

à direita de (3.1 l corresponde ao acoplamento com a condição de fronteira e. O caso

{J=,} = J ? 0 /=,y C Za é dito homogêneo.

J=,(á(a("),a(y))-l)- 1>1: J=,(õ(a(,),e(y))-l)
<z,3/>;rCA,yCAc

No Modelo de Potts existem pelo menos (q + 1) condições de fronteira. A con

dição de fronteira livre e as q condições de fronteira de valores {1,2, . . . ,q}. No

caso de fronteira livre temos que Jr, = 0 quando # C i\ e g/ C A', isto equiva-

le a dizer que não há spins fora cla região /\. Outro caso de interesse será quando

((z) = s, V# C Za \ A, onde s é constante que pertence ao conjunto {1,2, . . . ,q}.
Isto significa que todos os spins fora da região A têm o mesmo valor.

No caso de fronteira livre a hamiltoniana não depende da condição de fronteira e,
então temos

HÁ. (al{ ) HJ.(a) - >1: Jr,(á(a(«),«(y))-l)
<r,y>;rCA,3/eA

a € EA (3.2)

Como os valores dos spins são supostos aleatórios, consideramos convenientes me-

didas de probabilidade n sobre o espaço E. Cada medida a será dita um campo
aleatório. À'ledidas de Gibbs, então, são campos aleatórios que descrevem sistemas

físicos de spins quando estes estão em equilíbrio térmico.

Usaremos a seguinte notação para representar a família dos coeficientes de acopla-
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mento para o modelo de Potts

./ = {J.:e :< a, y > V#, y C Za}

Definimos as medidas aA sobre o espaço de configurações =;\, EA = {1, 2, ..., qlA,

com a hamiltoniana dada por (3.1), como a distribuição de Gibbs com as condições
de fronteira ( dada por

«i.....,(a) { - /3H" (. 1{) }€
"h.,$,3

o'C EA (3.3)

onde ZÍ,P./ é a constante de normalização que é chamada função de partição. O

parâmetro P é chamada temperatura inversa e é definida como /3 = ];!7, sendo AB a
constante de Boltzmann e T a temperatura do meio. Por condição de normalização
temos

zi,p,:,.

Com a medida dada por (3, 3) pode-se tomar valores médios de observáveis físicas.

(3.4)

Da mesma maneira como definhou-se a medida com condições de fronteira cons-

tante, pode-se definir a medida de Gibbs com condições de fronteira livres. A medida

de Gibbs para este caso é dada por

«l,a,J(a) - -2{:L-- «p{CJ h í2 /T

com ZA,e,./ como constante de normalização que é chamada também função de par-
tição. Poi condição de normalização temos

(3.5)

zj.,o,J

Uma medida de Gibbs a sobre o grifo infinito pode ser obtida como um limite fraco

das medidas aA definida para uma seqüência {(A., EA.)}«Zi crescente de subgrafos
finitos, satisfazendo que, /\. -} Za quando n --} oo. A medida limite é chamada
limite termodinâmico

(3.6)
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Um dos objetivos da À'lecânica Estatística é entendem a conexão entre as leis mi-

croscópicas (muitas variáveis) e leis macroscópicas (poucas variáveis), em particular

uma pequena mudança dos parâmetros na lei microscópica pode ocasionar um efeito

drástico nas leis macroscópicas. Este fenómeno é conhecido como transição de fase.

A transição de fase pode ser detectada estudando o valor esperado (sob alguma me-

dida de Gibbs apropriada) de um observável físico chamado parâmetro de ordem.

Para nosso modelo usaremos a magnetização como parâmetro de ordem.

Agora apresentamos os resultados principais do modelo de Potes

Definição 3.1. Consideremos o modelo de Potes com interação ferromagnética

de vizinhos mais próximos sobre Za. Definimos a magnetização no ponto z do volume
finito como

m«,,(#,J,q) {rÃ,p,:,(a(") - ') - q''}

onde a(z) é o spin no sítio # C /\, s pode ser qualquer valor de {1,2, ...,q}.

(3.7)

Observação 3.1' Note-se que m.A..;(ê,J, q) não depende de s
Observação 3.2' Podemos considerar também a magnetização com condições de

fronteira livres dada poi

ml,,(/3,J,q) {rk,p,.,(a(") - ') - q':}

note que, pela simetria cle HÂ temos

"Â,P../ (a(a) = s) = q': para todo s. Portanto ml\,,(/3,J,q) = 0.
Definição 3.2. A medida de probabilidade nã,/ definida sobre {1,2, ...,qlz' é

chamada medida limite de Gibbs do modelo de Potts de q estados sobre Za com

temperatura inversa # e condições de fronteira ( = sVs € {1,2,...,q} constantes,

se existir uma sequência crescente de subgrafos finitos {(A«, EA.)}«Zt, satisfazendo

A. -+ Za quando n --} oo tal (lue
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"ã.' - .19,. "Â..'..- . :3.9)

existe

Teorema 3.3(Limite Termodinâmico). Para o modelo de Potes ferromagnético

de vizinhos mais próximos com q estados e condições de fronteira s, s C {1, 2, ... q},

definido sobre Za, d ? 1, a temperatura inversa P, existe o limite termodinâmico

";,' - .!9,. "Ã.,','

Em particular, existe a magnetização no volume infinito dado poi

13.io)

«.,(p, J', q) il%, «.«.,,(p, J', q)

Este teorema será demonstrado abaixo usando a representação FK do modelo de

Potts em termos do modelo de aglomerados aleatórios discutida a seguir.

3.2 Representação Fll<

Nesta seção, nós desenvolveremos a técnica que usaram Fortuin e l<asteleyn para

obter a correspondência entre o modelo de aglomerados aleatórios e o modelo de
Potts.

Consideremos o fatos de Gibbs

e 'aXi(') , onde HÃ(a) := HA(alO 1:3.i l )

com a hamiltoniana em condições de fronteira constantes ((z) s Vz C Za \ .\

Hi(al }=,(õ(a(,), a(y)) - l) J,,(á(a(z), ((y)) - l)

1 :3 .12 )
<r,y>;=cA,yCA <r,y>;zcA,yCAC



3.2 Representação FK 25

Temos que

":{ .,.J,,,., :::Í::;::;;exp{/3 J,,(ó(a(a) , .(g) ) l3.i3)

disto temos

expl# J=«(õ(a(«), a(y)) l)} = (l P,,) + p.:,á(a(«), a(y)) (3.14)

(3.15)

com

p,, = 1 -- expl--/31,.,}

ademais como # ? 0 e J=, ? 0, então p,, C 10, 11, com isto tem-se

.-P"Ã(') - p,,) + p,«â(a('), '(3/))}
<z,3/> : aCA, yCZÓ

O produto acima pode ser expandido numa soma de produtos indexado pelos

subconjuntos zX de elos e, e =< #,g >, que aparecem no produto contribuindo com

P,,Õ(a(*) , a(y)) .

.-p"x(') {p.á(.'(«),''(v))} ll {(i - p.)}
ACHA eCA .C(EA\A)

(3.16)

e'PHX(') = }: llp.
z\C.EA eCâ.

11 0
eC(EA \A )

onde

õ.( ) -á(.(,),.ü»-l l
s. a(,)
s. a(,) :# a(g)

é o.delta de l<ronecker

.-'"Ã(') - E ll p. ll 0
ACHA eCA ee(EA\A)

Podemos ainda identificar subconjuntos de EA com configurações de elos abertos e

fechados de QA, então

.-/3HÃ(a) :: 11 â.(a)
e:w(e)=l

l3.i7')
wCQA .:W(')=l
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(3.18)11 p."m(i -p.y''"n 1 11 õ.(«)
eCoA .J e:w(e)=l

Agora a função de partição é dada por

C'0HÃ(a) -

ZÃ.p,, ll p."m(i -p.):'"''' 1 11 õ.(.')
.eE,\ wCQA LeCEA ,l e:w(')=l

o produto interior não depende de o, portanto

O produto de deltas de l<ronecker é l se somente se os spins que estão nos

aglomerados disjuntos tomam o mesmo valor, portanto, temos

11 õ.(.) - ll .r{. . -.«-« .« ".,
e:«,(e)=1 {=1

onde Ái, Á2, ...., Ák, são aglomerados disjuntos de (]\, 77(o)). Logo temos

zi,.,. - l>: 11 p."u(l -p.):'"''' 1 >1: 11 ã.(.')
eCoA .J aeEA e:w(e)=l

ZÂ,,,, - }:
\ A'

11 p."m(i - p.y'"w l. >1: ll .r{. .-««-«.« A.}
eCoA ,J aChA {=l

k'

(3.19)

diferentes

(3.20)

(3.21)

Seja k, k 5; A', o número de aglomerados disjuntor de w que não tocam a fronteira

de ]\ e .Ai, .A2, ...., .4k tais aglomerados. Desta forma Á;;+i, ...., .4À;, são aglomerados

de w que tocam a fronteira.

A segunda soma pode ser escrita como

k'

>l. ll /{, . -«:--« .m A.})
ak/eE,{k, i=lalCEÁt a2CEA2

onde o{ = al.4.

A soma acima então fica

}l.J /{a é --.-t. .m .4i}
alCE .4 í

k'

ll l >1, /{. .«-»«..m'i.}
i=A+l \aiCEÁi
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Coada soma é igual a número de configurações constantes diferentes, isto é, igual a q

no primeiro produto acima e igual a l pala o segundo produto acima. Desta forma

o produto fica igual a qt, então temos

}: ll á.(a)
.CEA e:w(e)=l

onde A é o número de aglomerados disjuntor de (A, 77(w)) que não tocam a fronteira

de A. Agora temos que a função de partição do modelo de Potes fica como

ZÃ,a,/ = }. ll {P."(')(l -- P.):'"(')} qk(") = ZA,{..},ç'

(3.22)

(3.23)

Note-se que esta função de partição coincide cxatamente com a função de partição

do modelo de aglomerados aleatórios. Isto significa que ambos modelos descrevem

uma mesma realidade física o que estabelece uma equivalência entre os dois modelos.

Agora podemos obter uma expressão para a medida de Potts com condição de
fronteira constante arbitrária.

"i,P,/(a) - 2?!---exp{ HÃ(a)} ; ' C EA (3-24)'K.B.g

Substituindo o favor de Gibbs dada pela equação (3.18) e usando a equação (3.20)
temos

. r' )k'(w). r )h'(w)

«i,p,.(") - 2'il:.; :nA 'l."« (i - p.):'"(')} ll {.r{. .-.«-« .. «.}} (3.25)

Multiplicando e dividindo o lado direita da equação (3.25) por qk(") e usando o fato

que Zi,P,./ :; ZA,{P.},ç temos,

"Ã.,,,(.) - -z-c E
) k'(w)

11 p."n(i -- P.y'"m 1- qk(") ll { /{. . -««. .m A.}} q't(")
eCoA .J i=l

é constante em

IJ. {/{. é -.,.«. .m .4il} q

(3.26)

Introduzindo a constante de normalização dentro do primeiro produto e usando a
definição do modelo de aglomerados teremos

X;'(w)

«i,P,/(a) .{..},,(«,) ll {.r{,
wcQA &=l

..{.}} q k(") (3.27)
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Definimos a .fq(.lco) por

k' ( w )

Pli(alw) = q'k(") 11 {/{. .«««-« .mA.}} ; a C EA.

Sendo Ái, Á2, ....., Ák os aglomerados de (/\, 77(w)) que não tocam a fronteira de /\ e

.4t+i, -...., Ák, os aglomerados que tocam a fronteira de /\. Note que k(w) é o mesmo

número (aglomerados) que também usou-se pala definir o modelo de aglomerados
aleatórios.

P{(.lco) é a probabilidade em EA sob a qual para cada aglomerados de (A, l7(w)) que
nào toca a fronteira é atribuído um spin constante, escolhido uniformemente ao acaso

de {1, 2, ..., q}, independentemente dos demais aglomerados e cada aglomerado que

toca a fronteira com probabilidade um toma o valor do spin da fronteira. Portanto
temos

lZ

l3.28)

«Ã,P,./(a) ,{..},,(w)q(alw); a C EA

Podemos ver que Pi(.lw) é a medida condicional das configurações dos spins {o}

dada as configurações tios elos {w} com condições de fronteira constantes arbitrárias.

(3.29)

3.3 Valores médios no modelo de Potts.

'\gora obteremos uma fórmula para o valor médio do modelo de Potts em função da

medida condicional Pl:(.lw), onde s indica as condições de fronteira constantes.

Seja / EA --} R algum observável, o valor médio de /(a) define-se por

«i.,#../(/) >:/(a)"X,P,:,.(a)/(a)d'«.{P.}.'P~(al").
aChA aChA wCQA

(3.30)
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Ordenando temos

"i,P,./(/) = }: @A,{,.},.Ei(/1'.'); a C E« (3.31)

onde

ZÃ(./'1") := }: /(a)q(al"); «.' C Q«

Provaremos um resultado muito importante que nos dá uma equivalência entre a

magnetização no modelo de Potes e a percolação no modelo de aglomerados aleatórios.

(3.32)

Teorema 3.4. Para o Modelo de Potts no grato finito G'A, a magnetização com

condição de fronteira constante arbitrária s,s € {1, 2, .., q}, satisfaz

«.A,,(/3, J, q) = i4T{''X,p,./ (a(") - ') - q':} ÓA,{..}..(' H aA)
(3.33)

Prova. Pela representação Fl<;

«i.,P,./ (qá(a(z),') - 1) = >1: çóA,{-.},. >1: (qõ(a(n),') - 1) q(alw)

«Ã,#,/ (qõ(a(z),s) - 1) = >11: #'A,{,.},, {qEi(ó(a(';),s)lw) l)}

Se na configuração w, o sítio z não toca a fronteira, então

o(a) é uniformemente distribuído em {1,2, .., q} sob P{(.1«.,), logo, EÃ(á(a(z), s)lw) =

q'i, para todo s. Portanto a magnetização é zero.

Se na configuração w, o sítio z toca a fronteira de A(3 0 aA), então

{qEÃ(Õ(a(«), .) «,) - 1)}
Concluímos que o termo direito da equação (3.33) é igual a (q l)@A,{,.},.(= H aA).

Portanto temos mA(P, ./, q) = ÓA,{..},,(z H aA).
Isto prova o teorema

Disto vemos que no limite termodinâmico a magnetização no modelo de Potts é

simplesmente a probabilidade de percolação no modelo de aglomerados aleatórios

(3.34)

(3.35)
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Teorema 3.5. Sobre Za, dados #, {p.} = {1 }, e =< a;,y >lVz,3/ C Z'í

e pala qualquer condição de fronteira arbitrária s C {1, 2, ..., q} cumpre-se

m,(P,J,q) {,.},.(# H .o) (3.36)

Prova. Usando o teorema (3.4) temos que

mA,,(P, J, q) = ÓA,{..},«(= H é?À.)

Agora passando ao limite termodinâmico, teorema (3.3), obtemos a prova

m,(P, J, q) = .liU. 'éA,{,.},,(a H ai\).

Veremos adiante o Lema (3.6) que mostra que o limite acima vale é{,.},ç(a H oo)

3.4 Limite Termodinâmico para o Modelo de Potts

Prova do teorema 3.3

Seja / uma função cilíndrica e .4 o seu suporte. Vamos mostrar a seguir que

limo,aZÓ ni,P,JI.fl existe. Para todo s,/i,./ usando a resentação Fl<, para Á (. A,
temos

-'Ã,P,./l/l = >1: éA,{..},,(w)EÂ l./'l«,l,

onde .EÃI/lcol = }.,.x. /(a)P{(alw) com Pi(alw) definido por a equação (3.28).

Consideremos a região A' satisfazendo .A C A' C A. Então, é claro que

ril/lwl Zi,l/IWll: $ 2ll/llm/{U,..{.m w:,naA',, aA}

portanto

«Â.,p../l/l '#",{,.},,(',)rÃ,l/l«,l + e, (3.37)

onde

lcl $ 2ll/ll- >: çóA.{..},.(z H aA.', J # a.\).

daqui é boné esclarecer que para w C QA«, com /V C ,V' temos: Ej.,l/lwl := Zg..[/lwA ]

.re.4
(3.38)
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Como EÃ,l./lwl é uma função cilíndrica de u a somatório da equação (3.37) converge
a

é(dw)ZÃ,l/l«,l quando /\ ,7' Z' (3.391

param C EZó. Seja p'l.lwl a medidaem QZa que atribui spin uniforme em {1,2, ...,q}
a cada aglomerado finito de üo, independentemente dos demais aglomerados, e atribui

spin s aos aglomerados infinitos de w.

E claro, então, que ZÃ,l/lol --> Z'l/lwl quando A' ,/ Za para todo w C EZd, onde

Z'l/lwl a)dP'(al«.') (3.40)

Concluímos que a integral da equação (3.39) converge a .ro(au)z'l/lwl quando

A' .,/ Z'í, pelo teorema da convergencia dominada.

Vamos a considerar a expressão deleita da equação (3.38).
Para 3 C Á:

'éA,{,.},ç(z H Z?A', # # aA) = @A,{,.},ç(z H aA') -- éA,{..},ç(z H aA).
Como {z H aA']. é cilíndrico:

'éA,{..},.(r H aA') --} é{,.},,(z H aA') quando A ,/' Z' e

'Plp.}.q(a +-} aA') --} éÍp.},ç(z H oo) quando A' ,/ Za
Seja A" :) ]\, então se cumpre

'éA,{..},ç(z H aA) ? @A«,{p.},'(z n Z?A),

devido à monotonicidade da medida éA«,{p.},ç, logo

'#A,{..},q(z o Z?A) ? .ll/z. ÓA",{..},,(z H aA) - élp.}''(= H aA) (3.41)

Portanto

Jl0. 'ÉA,{..},.(a H aA) ? Ólp.}''(z H ")
Concluímos que 0 < limo,.,pzóllimsup.\,/zú c} < 0 e, logo, (lue

(3.42)

"Â,P,./ -'} é(a«.,)z' 1/1«,1 quando ..\,7' Za

Isto prova o teorema
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Lema 3.6

AllU. 'ÉA,{,.},q(z H a-\) - «'lp.}'q(z H oo); Vz € Z'. (3.43)

Prova. A equação (3.42) nos diz que

AilQ. ÓA,{,.},.(z H aA) ? 4'lp.}''(z H ")

Para obter a desigualdade recíproca. observe que para ]V C A, temos

'ÉA,{..}.q(z H a/\) $ ÓA,{..},,(z H aA')

Portanto

Àll0. 'ÉA,{,.},,(z o aA) $ .1i0, '#A,{..},,(a H aA') - @lp.},'(z H aA')

pois ({z H aA'} é cilíndrico).

Como A' é arbitrário, temos que

Alia. '#A,{..},,(a H aA) $ .iiU. '#{,.},,(z H aA') - étp.},'(a H ")

Isto prova o lema.

3.5 [l\'ansição de F'ase no Mode]o de Potts

Obteremos agora a transição de fase pala o modelo de Potts usando o modelo de

aglomerados aleatórios

Se q = 1 temos que o modelo de aglomerados é o modelo de percolação de elos ande.

pendentes e se q' = q o modelo de aglomerados com {p.} = {1 -- e-PI'} é equivalente

ao modelo de Potts não homogêneo com q estados, constantes de acoplamento ./ e

temperatura inversa 0.

Vamos agora considerar o modelo homogêneo, isto é, {J.} = ./ Ve C Ea

sd.
#.(d, q) = s«P{.:j 2 0 : m(P,J, q) l3.44)
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a temperatura inversa crítica do modelo de Potts

Pela proposição (2.11) tem-se

p. $ p.(q) 1; Íi-tlÍe:l)--; p.(i) :- p.

Da relação p.(q) = 1 -- e'P'', obtem-se

-; :«': - «.' : ,. . -; «« (: - -dln)
Esta desigualdade nos dá cotas para a temperatura crítica.

J ~ '''' ' '' ' J (3.+3)

Teorema 3.7. Para o modelo de Potts ferromagnético homogêneo de vizinhos
mais próximos com q estados e condições de fronteira positivas definido sobre Za

Cumpre-se:

(,) Em d = 1, P.(d, q) = .:«
(b) Em d 2 2, /3.(d, q) C (0, .o)

Prova. E imediato da equação (3.45)

Em d = 1. temos que m(/3, ./, q) = 0 V/3 < oo,J < oo.

Portanto {/3 ? 0 : m(/3, J,ç) > 0} é o conjunto universal. Logo #.(d, q) = :n

Em d ? 2, temos que /3. = --lln(l p.). Agora como 0 < p. < 1 obtemos as

seguintes desigualdades:

-- 1«(1 -- p.) > 0 e -- l« l l
Isto prova o teorema

1+(q l)P.

Observação. Pela monotonicidade de m(P, ./, q) em P, temos que, em d ? 2

Se # < ..3,, e«tão m(P, ./, q) = 0
Se B > ,3,, e«tão «.(#, .7, q) > 0

Dizemos então que há transiçaõ de fase no modelo de Potes em P = /3..



CAPÍTUI,0 4

Modelo de Potts diluído

Neste capítulo usaremos o modelo de aglomerados aleatórios pala estudar algumas

propriedades do modelo de Potes ferromagnético diluído (ver jll). Particularmente

estamos interessados em saber sob que condições ocorre a magnetização. Modelos de

Potts desordenados são modelos de Potts não-homogêneos definidos sobre um gri-

fo infinito G', G(y. E), onde os coeficientes de acoplamento {J=,}<,,,,>cE são uma

família de variáveis aleatórias. Se esta família de variáveis aleatórias é não-negativa,

então, o modelo será dito ferromagnético. Faremos o estudo deste modelo no grato Z,'z

4.1 Definição do modelo

Consideremos o modelo de Potes ferromagnético no grato finito (A, EA), onde /\ Ç L'',

com diluição de elos. Este é um modelo de Potts com interação ferromagnética de
pares vizinhos mais próximos. A hamiltoniana do modelo é dada por

HA (ajO }: J=,(á(a(*),a(y))-l)- }: J=,(ã(a(«),((g))-l)
<z ,3/> ; .rC A ,ye A <=,y> ; z'C A ,gC Ac

(4.1)

onde o C {1, 2, .., qlAI € C {1, 2.., qlz'\A e <z, y> indica um pai genérico de sítios #,y

vizinhos mais próximos em Za, o(z) é o valor do spin no sítio .z;

/

34
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O modelo será chamado de elos diluídos se os acoplamentos

J := {J. : e =< #, 3/ >C Ea}

são variáveis aleatórias não-negativas independentes e identicamente distribuídas.

Nlais especificamente consideraremos o caso em que {J.}.CZ. é um conjunto de zeros

e uns, onde J. = 0 indica que o elo e está diluído e J. = 1 indica que o elo e

está não-diluído. Associemos ao modelo diluído o seguinte espaço de probabilidade

(Q/,a., P). Como espaço amostral tomamos o conjunto ç2./, Q./ = {0, 11r', onde
uma configuração é J = {J. : e C Ed}. A a-álgebra é a usual, denotado por zX, gerada

pelos eventos cilíndricos, isto é, aqueles que dependem de elos em subconjuntos finitos

de E'z apenas. Finalmente. tomamos a medida produto em Qa dada por

P'

onde P. é a medida de Bernoulli definida sobre {0, 1} dada por

l:'.(J. 1) F'.(J.=0) .=<z,g>;V«,g/CZ',

com p' € 1O, 11. A esperança com respeito a esta probabilidade será denotado por .êl;.

Dada uma realização do processo ./ sob temperatura inversa /3, podemos intro-

duzir as medidas de Gibbs aâ,/ com condições de fronteira constantes s C {1, 2, .., q}.
A magnetização no ponto .z C Za é dada por

«.,(/3,J,q) = ;;!T{«;,./ (a(") - ') q''} = é{..},,(z H '"), (4.2)

que é uma função de / e portanto uma variável aleatória (não-trivial) sob P'. {p.}

é a família das probabilidades dos elos estarem abertos dada uma realização de ./

onde p. = 1 -- e-#J'. Note que m,(P, ./, q) não depende de s.

Definimos a magnetização média iM(/i, q) = ©(m.(P, J, q)), onde E é a esperança
sob P. Esta não é aleatória. Então temos, pela representação FK

.\Í'(#, q) = Cléü.}.,(# H 'n)}, (4.3)

onde é{,.},ç(z H oo) é a probabilidade de percolação do modelo de aglomerados ale-

atórios com a probabilidade do elo e estar aberto dado por p. - 1 -- e-aJ'. Note que
rW(ó. a) que não depende de r. oela invariância por translacões de P

e

ee.E



4.2 Resultados principais. 36

4.2 Resultados principais.

Definimos a seguir um parâmetro crítico para a magnetização no modelo de Potes
diluído.

Sda#.(./) {P?0:«..;(#,J,ç) VrcZ'}
Proposição 4.1. Existe uma constante #* C 10, ool tal que

$.(J) - B' quase-certamente. (4.4)

Prova Pala /3 ? 0, seja Á/3 o evento

{./: «.,(P,J,Ç) Z'}(P.): é{,.},,(« H m) v= c z'}

Então ÁP é invariante pot translações de ./ pala todo /3 2 0

Pela ergodicidade por translações de P', poi uma conhecida Lei 0

para todo P.

Pelas desigualdades de comparação, P(,4P) é não crescente em P.

Sej. #* ? 0 : .P(.'lP) (s«p(é)

Temos então /3.(./) = /3' quase-certamente

Agora já podemos estabelecer o seguinte resultado.

1, .4# é trivial

Teorema 4.2. Consideremos o modelo de Potes com q estados, q ? 2, diluído em

ZÚ a temperatura inversa P, com distribuição P para os acoplamentos ./ e sqa p. a

probabilidade crítica de percolação de elos independentes em Za. Então cumpre-se

(a) Em d = 1, #' = oo, isto é, todos os sítios estão desmagnetizados pala quase todo

J e l3 < w.
jb) Em d ? 2, temos:

jbi) Se p' 5; p., então #* = .o.

lb2) Se p' > p., então 0 < /3' < oo.

Prova. Para provar o teorema, usaremos as desigualdades de comparação pala o

modelo de aglomerados aleatórios. Dada uma realização {p.}, cumpre-se no sentido
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Fl<G a seguinte desigualdade

'éA,A({p.}),t $#'A,{P.},ç 5; 'éA,{p'},t quando /Z(Pe) = ;' .

Todas as medidas de probabilidade são aleatórias porque deperldem do parâmetro

p. = 1 -- e-#J'. No limite termodinâmico temos

(4.5)

@h({P.}),l $ otP.},ç $ @lP.},l (4.6)

(4.7)

Sej.m as constant.s:

,---':-.'''', ,,-«(.kqh:
Logo temos que pi = (p.) e p2 = E(A(p.)).
Definimos as seguintes medidas deteiminísticas

M(#, q) E(@{..} ..) , a'i = E'(Ó{..},i) . q', = E(éA«,.D.:) (4.8)

Note-se que ®i = Óp.,i e ©2 = Óp,,l são modelos de percolação independentes com

parâmetros pi e p2 respectivamente. Tomando valores médios à equação (4.6), obte-
mos

0(P,) $ JM(.3. q) $ 0(P- l (4.9)

onde 0(p) = Ó..:(a H .:«)

Em d = 1, a(p) = 0 para todo p < 1.

Portanto de (4.9) M(/3,q) = 0 V/3 < oo, pois pi < 1.

Portanto m,(Õ, ./, q) = 0 quase certamente para todo # € Za

Portanto #" = oo

Em d ? 2, e p' $ p., temos p: = E(l -- e'P'') = P.(J.
p'(l -- e'P) < p', então p. < p., para todo .3 < oo

Portanto 0(pi) = 0. Então, de (4.9), iW(Ó. q) = 0 V/3 < oo.

Portanto m;(/3, ./, q) = 0 quase certamente para todo # C Za

Portanto #' = oo.

Em d ? 2, e p' > p..

Se pi < p. + /3 < in(;;!b-), então, a(pt ) = 0. Portanto .v(/3, q) = 0

1)(1 - .'p)
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Portanto m.(/3../, q) = 0 quase certamente para todo z C Z' se P < in(;;!;)
Portanto /3' ? in(=,e---) > 0.P' --Pc '

s. «, » ,. '; # » i« (Él##') , «'ã.
0(p,) > 0. Portanto M(/3,q) > 0 e P(m.(;3, J,ç) > 0) > 0 para todo z C Z'

P"'"'' #' :$ 1« (É15%) « m

Isto prova o teorema.

Teorema 4.3. Em d ? 2, p' > p. e # > #* cumpre-se:

(a) Todo sítio a num aglomerado finito de elos não diluídos está desmagnetizado para

toda realização de ./

(b) Para quase todo ./, todo sítio # pertencente a um aglomerado infinito cle elos não

diluídos está magnetizado, isto é, satisfaz, m;(0, ./, q) > 0

.Prova.

(a) E trivial, já que nos aglomerados finitos temos modelos de Potes em volume finito

com condições de fronteira livres, logo, para cada sítio de qualquer aglomerado finito

a magnetização é zero.(vede teorema (3.4))

(b) Se P > /3'. então, quase certamente há pelo menos um sítio magnétizado, isto

é, satifazendo m.(/i,J,q) > 0. # está num aglomerado infinito ( denotado por C),
pois caso contrário, m,(#,./,q) = 0 (pelo raciocínio da paire (a) acima). Seja # um

vizinho mais próximo de #, y C (y tal que o elo < #, 3/ > está aberto. Então

'#{,.},,(y n oc) ? #'{..},ç(3/ H #, z o oo) ? é{,.},ç(y H z).é{,.},.(z H oo) (4.10)

A segunda desigualdede é obtida usando o teorema de Fl<G; o segundo termo do

produto final é positivo pela hipóteses, pois m,(P,./,q) = é{..},ç(z o oo) > 0. O

primeiro termo é positivo

Ól{..},,}(y 0 #) ? é{(..,.,;.=i);p.=o,.#<,.,>,ç}(g H z) > 0,

pois a medida de probabilidade do evento: o elo e =< z, y > estai aberto e todos os

demais elos estarem fechados, é positiva para todo z, g vizinhos próximos. Ademais o

evento: o elo e =< z, g > estar aberto e todos os demais elos estarem fechados, esta

contenido no evento: o elos e =< =, y > V=, y é aberto ou fechado arbitrariamente
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Portanto m.(/3, J, q) > 0.

Concluímos que m.(/3, /, q) > 0 pala todo y C a. Como C' é quase certamente único

o teorema está demonstrado.

Observação.

Na demonstração acima, usamos o fato de que no modelo de percolação de elos
independentes em Za há um único aglomerado infinito quase certamente na fase su-

percrítica. Isto é uma característica de ZÚ. Em outros gratos homogéneos, pode
ocorrer de haver mais que um aglomerado infinito, como por exemplo na árvore de

Clayley, em que há infinitos.

Todos os resultados desta dissertação são validos nestes tipos de gratos, por essenci-

almente os mesmos argumentos, a não ser o teorema (4.3), que também é válido com

os mesmos argumentos a não ser que não podemos usei a unicidade do aglomerado

infinito. Podemos neste caso nos valer de um resultado recente (ver j171) que estabe

lece a indistinguibilidade (probabilística) dos aglomerados infinitos quando há mais
de um.
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