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RESUMO

Nós estudamos análogos quânticos unidimensionais de mode

los de Ising em duas dimensões com defeito linear do tipo linha e

escada. A abordagem foi a do Grupo de Renormalização Fenomenoló

gico mas argumentos de invariância conforme tiveram que ser utili

zados para relacionar o expoente crítico ~~ (da função de correla

ção temporal do spin no defeito) a uma razão· de diferenças de

energia para cadeias finitas. Para diagonalizar os Hamiltonianos

utilizamos o método da tridiagonalização de Lanczos. Os resulta-

dos obtidos estão em absoluta concordância com a fórmula de

Peschel e Schotte obtida pelo método da bosonização.
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ABSTRACT

We study quantum analogs of two-dimensional Ising models

with a linear defect. Conformal invariance and scaling arguments

are used to relate the expoent n~ (of the time-correlation func

tion of the spin at the defect) to a finite chain mass-gap ratio.

Close agreement is found with the pertinent exact results.
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CAPíTULO I

INTRODUÇÃO

o cálculo dos expoentes críticos em modelos de mecânica

estatística ainda hoje desperta um grande interesse entre os pes

quisadores da área. Em geral esses números permitem dividir os

modelos em classes de universalidade que incluem problemas com-

pletamente distintos "a priori" exibindo no entanto o mesmo tipo

de comportamento crítico. As técnicas utilizadas para determinar

esses números são muitas e vão desde séries de alta temperatura

(Stanley 1971) até sofisticadas transformações envolvendo célu-

Ias adequadamente escolhidas (Yeomans e Stinchcombe 1980). De

acordo com a teoria do grupo de renormalização todos os modelos

pertencentes a uma certa classe de universalidade têm 05 se~ com

portamento crítico governado por um só ponto fixo, que não depen-

de dos detalhes da Hamiltoniana e sim de características mals

gerais tais como dimensionalidade do sistema e do spin (Wilson

e Kogut 1974). Existem no entanto alguns modelos bidimensionais

que resistem a essa classificação apresentando expoentes críticos

que dependem continuamente dos parâmetros da Hamiltoniana. Destes

últimos o mais conhecido talvez seja o modelo de Baxter (1971)

cujos expoentes térmicos (aev) e

ção da interação de quatro spins

Ising original (À=O).

elétricos (8 , xp) variam em fune -

(À), que não existe no modelo de

Recentemente, no entanto, Bariev (1979) mostrou que esse

comportamento crítico não universal pode ser encontrado também no

modelo de Ising (1925), desde que uma linha inteira de acoplamen-

tos (horizontais ou verticais) seja alterada, passando assim a

constituir-se em um defeito unidimensional do modelo bidimensio-

nal de Ising. Nesse caso porém, o índice crítico variável
,e o



que descreve o decaimento da função de correlação spin-spin
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ao

longo da linha de defeitos, que não é uma propriedade global do

sistema (os expoentes v e a e mesmo a temperatura crítica do mo

delo não mudam com a colocação do defeito linear). Esse resulta

do exato, logo confirmadp por McCoy e perk (1980), passou a ser

usado como teste de uma variedade de esquemasnormalmente utilizados

para a obtenção dos índices críticos. Vale a pena citar o traba

lho de Lam e Zhang (1983) que, trabalhando com pequenas células

auto-duais, não conseguiu encontrar a principal característica

desses modelos: uma linha de pontos fixos. Svrakic (1983) entre

tanto, usando uma expansão de cumulante já empregada para estudar

efeito de superfície (Oliveira et al 1978) consegue obter a linha

de pontos fixos e mostrar que o ácoplamento modificado é marginal,

isto é, não aumenta nem diminui após uma operação do GR. Infe-

lizmente nesse esquema não se pode obter o expoente crítico nao

universal n*. Uma outra técnica menos transparente, mas muito con

fiável, e já testada e~ modelos não universais (Nigthingale

1982), foi empregada por Nigthingale e Blote (1983) para tratar

esse problema. Trata-se de uma técnica que associa a hipótese de

escala para sistemas finitos (Finite-size scaling) ao método da

matriz de transferência, e que vem sendo usada com bastante su

cesso nos últimos anos (veja Barber 1983 para uma revisão comple

ta da técnica e de suas aplicações). No caso do defeito 'linear em

modelos bidimensionais de Ising os resultados também são satisfa

tórios mas estão longe de competir em precisão com cálculos seme

lhantes feitos pela mesma técnica em sistemas homogêneos. A Tazão

para isso poderá ser entendida na leitura dos próximos capítulos,

mas está relacionada com a perda da invariância translacional e

com a própria forma de executar o cálculo (mede-se a resposta

do sistema a um campo magnético que só atua na linha de defei

tos).
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Paralelamente a essas investigações do modelo bidimen

sional iniciou-se o estudo do comportamento da cadeia (quânti

ca) de Ising em campo transverso com impureza. Esse modelo quân-

tico em uma dimensão (10) a T=O é mapeado no modelo clássico de

Ising (20) com defeitos que foi apresentado acima e deveria tam-

bém exibir o comportamento exótico mencionad~ no início desse ca-

pítulo. O primeiro trabalho nessa linha foi o de K.Uzelac (1981)

que aborda o problema via grupo de renormalização no espaço real.

Basicamente divide-se o sistema em células e separa-se o Hamilto-

niano em duas partes: intercélulas e intracélulas. Resolve-se exa

tamente o Hamiltoniano da célula, eliminam-se os auto-estados

associados a energias mais altas e nessa nova base reescreve-se o

Hamiltoniano intracelular. Os novos parâmetros do Hamiltoniano

guardam relações com os antigos e dessa forma se pode pesquisar

lação do spin situado na impureza (que é não universal)

pontos fixos. O cálculo do expoente nH da auto-função
de

,e
corre-

feito

através da relação de escala entre n e B que é o expoente da

magnetização no defeito. Os resultados de Uzelac demonstram uma

variação de nH mas não têm nenhuma confiabilida~e numérica. Por

outro lado Peschel e Schotte (1984) usando bosonização foram capa

intensidadeazes de encontrar a correta dependência de nH com

da impureza e seus resultados são exatamente iguais ao limite Ha-

miltoniano daqueles obtidos por Bariev, McCoy e Perk.

Mais recentemente, no entanto, o problema do defeito li-

near em modelo de Ising bisimensional foi reanalisado por Turban

(1985) utilizando uma nova abordagem do "Finite-size scaling"(FSS)

que nós designaremos por método das amplitudes. Como ficará claro

no capítulo II esse novo método tem se revelado uma excelente al-

ternativa para a determinação de índices críticos e descreve ade-

quadamente o comportamento do expoente n* em questão.

Nessa dissertação, nós retomamos o estudo do análogo



"quântico unidimensional do modelo de /Ísing com. defeito
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linear,

com o intuito de determinar o compQrtamento de ~H.Para isso uti

lizamos as técnicas do FSS adaptadas ao estudo teorias Hamilto

nianas na rede (no estilo de Nigthingale-B16te 1982) bem como a

generalização do método das amplitudes para o contexto Hamilto

niano. O primeiro método revelou as mesmas deficiências já encon-

tradas no estudo do análogo clássico mas a segunda alternativa

concorda extremamente bem com os resultados de Peschel e Schotte

(l984).

O trabalho está apresentQdo na seguinte sequência: no

Capítulo 11 um resumo das idéias do FSS que inclui o método das

amplitudes, assunto ainda não disponível na forma de artigos de

revisão, no Capítulo 111 uma reunião dos principais trabalhos a

respeito do modelo bidimensional com defeito linear, e no Capí

tulo IV a nossa contribuição ao estudo do análogo quântico uni

dimensional. Também no Capítulo IV estão resumidos os resultados

para o expoente ~H no cpso do modelo de Potts - 3 estados com im

pureza. Nesse caso a impureza não induz comportamento não univer

sal e deveríamos ter apenas três valores distintos para ~H . No

Apêndice-A procuramos explicar a razão da não-universalidade en

contrada no modelo de Ising e no apêndice-B usamos uma transfonnação con

forme infinitesimal para encontrar a forma da função de correLa

ção para pontos pr6ximos do defeito.

------------------ -,._------- ----._-
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CAPíTULO II

TEORIA DE ESCALA PARA SISTEMAS FINITOS

II-A) Determinação de temperatura e expoentes críticos
através do FSS (Finite-size sca1ing)

Embora uma transição de fase só ocorra no limite termodi-

nâmico é possível extrair informações a respeito das proprieda-

des críticas (de sistemas infinitos) a partir do estudo de seus

análogos finitos. As primeiras idéias desse campo foram lançadas

por Michael Fisher, Barber e Ferdinand no início da década passada

ainda que Domb (1960) já tivesse obtido alguns resultados impor-

tantes para modelos de Ising em redes finitas (veja figura 1) •

Para entender as tentativas iniciais vamos recorrer à figura 2 na

qual estão ~ostrados o calor específico do modelo de Ising bidi-

mensional para uma rede infinita (tracejado) e aquele de uma rede

finita (linha cheia). Como se pode ver a divergência logarítmica

desaparece, quando L~~, mas ainda deixa seu vestígio na forma

de um pico arredondado cuja altura cresce quando o tamanho do sis-

tema aumenta (veja-figura 1), e cuja posição T (1) se aproxima dem

T (temperatura crítica do sistema infinito) quando 1 cresce, sec
gundo

T (1)-Tm c
Tc

onde 1=L/a é o tamanho do sistema. O expoente À que

(lI-I)

caracteriza

a rapidez de aproximação não tem uma interpretação simples mas nós

voltaremos a falar sobre ele na sequência dessa seçao.
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1.°1 -/5"\\:j /IA 3
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Figura 1. Calor especifico em função da temperatura para
sistemas finitos.

I,
C (T) I'

I:
JI

J I
J I

J

/ "
I "
I I,

1\
/ 1\

/ 1\
/ \/ \

/ \
/ \

~ "...-, •.•..

Tmax(L) Te (00)
T

Figura 2. Calor especifico de uma rede finita (linha cheia)
e de uma rede infinita (curva tracejada).
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C(Tl

T
Te (00)

. Figura 3. As curvas da figura anterior quando superpostas
apresentam diferenças significativas somente na
região T:::'T•c

Em casos onde j~ se conhece a "resposta", como acontece

com o modelo de 1sing bidimensional, é possível formar uma outra

sequência de temperaturas T*(t) que serviriam para determinar Tc

(o que não tem vantagem nenhuma porque ela j~ é conhecida). O que

se faz é superpor a curva do sistema finito àquela do sistema infi

nito e oôter T* (t) como a temperatura para a qual as duas curvas

começam a separar-se (conforme indica na figura 3). Essa tempera-

tura também se aproxima de T , sob a formac

T*(t)-T
-º

Tc
(11-2)

Ao contr~rio do expoente À , o índice e da equação (11-2) tem um

significado interessante: ele é o inverso do expoente crítico v do

comprimento de correlação (~). Para concluir o que acaba de ser

dito basta lembrar que T*(t) é a temperatura para a qual a finitu-
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de do sistema começa a se refletir na medida, e isso só deve ocor-

rer quando o comprimento de correlação for comparável ao tamanho

do sistema, isto é

E;(T*(L}} '" 1.. (11-3)

Como nas vizinhanças da temperatura crítica o comprimento de cor-

relação do sistema infinito varia conforme

•.

T-T _ vc }( Tc

segue

L-l/v T*(L)-T'" c
Tc

e por comparaçao de (11-2) com (11-5) chegamos a

6 = l/v

(11-4)

(11-5)

(11-6)

Salientamos que em muitos casos À=6=1/v (veja Barber 1983).

Do que vimos até aqui ficou claro que, embora a idéia fo~

se interessante os progressos realizados e a eficiência dos
,

me-

todos deixavam muito a desejar. Mas de qualquer forma ficou a con-

·clusão de que o tamanho (L) do sistema tem a propriedade de ti-
rar o sistema da criticalidade quando ele não for infinito (L1=O).

Na linguagem do Grupo de Renormalização, que é contemporânea dos

estudos com sistemas finitos, diremos que L-I é um campo re~evan-

te, da mesma forma que o campo magnético e a temperatura. Assim

sob uma operação do GR (Wilson e Kogut 1974) o comprimento de cor

relação deve se transformar como

= b Y
E; L/b (b t (11-7)



T-T
, • _ A C

onde b e o fator de ampllaçao do parametro da rede, t= --T--c
"distância" da temperatura crítica e h é o campo magnético. 1f:

9

,e a

in-

teressante observar na equação (11.7) que, ao contrário de t e h

-1
que escalam com expoentes desconhecidos Yt e Yh, o novo campo L

tem um expoente conhecido "a priori" desde que L-I é inverso de

comprimento que por sua vez escala como momento.

Voltando à equação(11-7)e repetindo m vezes aoperaçao

do GR obteremos
m

-1 m Yt
bm L-I)(11-8)~L(t,L ) = b ~L/bm (b
t,

onde já fizemos o campo magnético igual a zero. Em seguida esco-

lhemos m para que

bm L-I = L-Io

e obtemos

~L(t,L-l) =

Y
(L t t) (11-9)

o que mostra que na temperatura crítica do sistema infinito (t=O)

o comprimento de correlação só depende do tamanho do sistema
,e e

proporcional a ele. Foi Nigthingale (1976) quem percebeu a possi-

bilidade de extrair dessalforma a temperatura crítica dos modelos,

pois ela é a solução da equação

= CrI-lO)

Na Tabela I são mostradas as estimativas de T obtidas dessa forc
ma para o modelo de Ising bidimensional. Entretanto o método

,e
muito mais poderoso e permite calcular por exemplo o expoente

v = l/yt. Para isso é preciso obter-se a derivada de ~ com rela

çao à temperatura. Assim, derivando (11-7) obtemos
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TABELAI - Estimativas da temperatura critica e expoente v

obtidos através do estudo de sistemas finitos.

REDES l'~CYt=1/V

2,3

0.4223611.0792

3,4

0.4308841.0591

4,5

0.4359531.0369

5,6

0.4382581.0233
I 6,7

0.4393101.0157

7,8

0.4398311.0113

8,9

0.4401161.0085

9,10

0.4402861.0067

10,11

0.4403941.0054

11,12

0.4404661.0045

EXATO

0.4406871.0000

. 1+
~L(T) = b Yt (11-11)

e seguindo os mesmos passos dados para ir de (11-7) para (11-10)

chegamos a

= _1_ =
v

- 1 (11-12)

Os resultados para v do Ising bidimensiona1 também estão na Tabe-

Ia I.

É preciso salientar que a obtenção de T exige o cálculoc

do comprimento de correlação que é dado por (Domb, 1960)

-1 ÀO
E;, = R.n(-À-)1

.~'-"""-' lC,.,.a. __ .. ~ _ À. ·wJ,.~;;·,~",'·""~~""Il!\,",·~~""~o;!!i<

iI8L!CTE(A DI) INSmOiO I)Z r:ISICA E GUIMí(.t. DE SÃO (AlUO;;· Wf

FISICA

(11-13)
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onde ÀO e Àl sao os dois maiores auto-valores da matriz de trans

ferência. Isso significa que será necessário diagonalizar matrizes

matrizes de transferência para sistemas finitos, cujo tamanho L

seja tão grande quanto possível. Entretanto o cálculo de v neces

sita da determinação numérica de derivadas o que multiplica o tra-

balho pelo menos por u~ fator 3.

Ainda dentro desse esquema podemos calcular outros expoen

teso Para isso é preciso lembrar que o comprimento de correlação

que nas vizinhanças de T vai comoc

T-T
(

c-v -v
(11-14)S a: )= tT c

para um sistema

finito val como

sa: L. (11-15)

Sendo assim, qualquer grandeza termodinâmica Q que num sistema

infinito diverge como

(11-16)

para um sistema finito varla como

(11-17)

No caso da susceptibilidade magnética, por exemplo, tere-

mos

Como

e

X a: (11-18)

(11-19)



G = kT~nÀ
o
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(11-20)

fica claro que para encontrar r/v precisamos calcular derivadas se

gundas com relaçio ao campo magn~tico h, e finalmente obter

~1_
v

= R-im

L-+oo

~n[Xt/XL,J

R, IL/L' In
(11-21)

Embora a abordagem de Nigthingale*seja formalmente simples

e bastante precisa a sua execuçio se torna difícil pois, como vi-

mos anteriormente, ela envolve o cálculo numérico de derivadas e

acarreta o uso exagerado de tempo de CPU (unidade central de pro-

cessamento). Essa dificuldade por~m, só foi superada recentemen-

te em razão de uma descoberta feito por acaso no estudo da locali-

zaçao de Anderson (pichard e Sarma 1981). A seguir apresentaremos

um breve histórico desse novo m~todo para calcular expoentes

ticos.

lI-H) O m~todo das amplitudes

Derrida e de Seze (1982) estudando o modelo de Potts iso-

trópico observaram que na criticalidade (T=T) havia uma relaçãoc

simples entre o expoente n da função de correlação spin-spin
-+

<o (0)0 (r)> e a amplitude do inverso do comprimento de correlação

associado. Essa relação se expressa como

A
o

onde

(11-22)

* O esquema de Nigthingale pode ser aplicado, com pequenas modifi

cações, ao estudo de teorias de campo Hamiltoniano na rede (Ro

omany e wild 1980, Hammer e Barber 1980).
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Recordamos que o comprimento de correlação ~L(Tc) é dado por

À

= R,n(~)
1.1

(II-23)

onde 1.0 e 1.1 são os dois maiores autovalores da matriz de transfe

rência da cinta calculados na temperatura crítica do sistema infi-

nito (obtida anteriormente por extrapolação ou por dualidade corno

é o caso do modelo de Potts). Mais tarde Nigthingale e Blote(1983)

trabalhando com resultados exatos para o modelo de Ising bidimen-

sional finito verificaram a validade de uma equação

(11-22) para o segundo comprimento de correlação.

análoga
,
a

Ç;L = (11-24)

onde À2 é o terceiro maior autovalor da matriz

(MT) •

de transferência

Nesse caso, para um sistema isotrópico a relação é

onde

A =
E: 1fT) E ' (11-25)

e T)E o expoente da função de correlação energia-energia cuja rela-

ção com o expoente v é

= 2 (2 - _1_)v .

Nesse mesmo trabalho Nigthingale e Blote

(11-26)

generalizaram

as equações (11-22) e (11-25) para modelos anisotrópicos. Agora o

expoente fica determinado pela média geométrica das amplitudes,

calculadas em duas cintas perpendiculares entre si. Para o modelo



(com acoplamento Jl na direção finita e J2 na direção

é dada por

de 1sing anisotrópico a amplitude do comprimento de

14

correlação

infinita)

(11-27)

onde Bc=(kTc)-l. Na outra situação (Jl na direção infinita e J2 na

direção finita) a amplitude é dada por

'IJ'

4 (11-28)

Finalmente a média geométrica das duas amplitudes

'IJ'

=
4

é igual a 'IJ' vezes o expoente ~.

(11-29)

Foram investigados, com o uso desse método, o modelo de

Baxter o modelo de Potts e o modelo cúbico. Em todos eles os re-

sultados foram extremamente satisfatórios, e encorajaram a inves

tigação de uma possível generalização das equação (11-22) e (11-25)

para o caso de Hamiltonianas quânticas na rede. A conclusão é que

no contexto Hamiltoniano somente a razão das amplitudes é univer

sal e um índice crítico só pode ser deter~inado se um outro for

conhecido (penson e Kolb 1984, Alcaraz e Drugowich de Felício 1984).

Para concluir essa seção queremos salientar os grandes benefícios

que esse método nos traz. O primeiro é a possibilidade de se calcu

lar expoentes críticos sem passar pelo cálculo das derivadàs. O

segundo é a chance de obter diretamente expoentes magnéticos (~

por exemplo) que até então só podiam ser calculados através da

inclusão de um campo que se acople com o operador em questão. Na

próxima seção iremos discutir as razões para que

des sejam universais.

essas amplitu-
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lI-C) Amplitudes Universais e Invariância Conforme

A inesperada universalidade da amplitude do comprimento

de correlação foi justificada recentemente por John Cardy (1984a)

com base no princípio da invariância conforme. Segundo esse princí

pl0 um modelo de mecânica estatística deve ser, no ponto críti-

co, invariante não somente por transformações de escala mas tam-

bém conforrnalmente invariantes o que significa dizer que as fun-

ções de correlação devem se transformar de forma simples mesmo

que o sistema seja submetido a uma rotação seguida de uma dilata-

çao local por um fator b(~). Em 3 dimensões essa invariância já

permite obter algumas conclusões tais como a regra de seleção pa-

ra as funções de correlação e a restrição da função de 3 pontos.

Em duas dimensões porém, qualquer função analítica pertence a esse

grupo chamado conforme (Churchil 1960) o que possibilita obter por

exemplo, os conjuntos dos números mágicos (índices críticos) per-

tencentes a modelos com pontos fixos discretos

1984 e Friedan Qiu e Shenker 1984).

(veja Dotsenko

A idéia de Cardy se resume em lançar mão de uma transfor-

maçao (w=tnz) que muda a geometria do sistema (mapeia o plano to-

do em uma cinta infinita). Esse mapeamento é extremamente conve-

niente uma vez que ele relaciona os dois sistemas de interesse:-o

plano infinito (que gostaríamos de estudar) e a cinta (que podemos

estudar via matriz de transferência). A função de correlação em

uma e outra geometria não são independentes e estão

pela equação

relacionadas

onde x é a dimensão anômala da quantidade $ e w' (z) é a derivada

de w com relação a Z. Escolhendo



w = __L_
21T

R.nZ
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(11-31)

o plano todo é mapeado na cinta - ~ ~1mw~ ~ ' conforme se mos

tra na figura 4, e lembrando que na criticalidade a função de cor-

_ I 1-2x -relaçao se comporta como Zl-Z2 obtemos para a funçao de corre

lação na cinta

(11-32)

ou ainda

e

21T (w +w )L 1 2e
21Tw l.n.

L-I Le
w .2x

2

(11-33)

1:

1T 12x
senh --L-( w 1-w2)

(11-43)

(11-35)

Uma análise da equação (11-35) revela que a forma funcio-

nal dQ função de correlação mudou radicalmente, deixando de ser po

linomial e passando a uma exponencial. À primeira vista esse re-

sultado é estranho porque estamos obtendo um decaimento ·expo-

nencial para um sistema que está na temperatura crítica. Entretan-

to, não se pode esquecer que a nova geometria é de um sistema

essencialmente unidimensional que por sua vez não sofre transição

de fase à temperatura finita.

Voltando à equação (11-35) podemos concluir que o compri-

" FISICA

,
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mento de correlação (que é basicamente a distância a partir da

qual a função de correlação fica reduzida a 1/3 da inicial) de

uma cinta infinita em uma direção e finita na outra
,
e dado por

ou ainda

~ = _1
2 7T x

L , (11-36)

A = 27Tx =
L
S

{11-37)

No caso da funçio de correlaçio spin-spin x corresponde ~ dimen-

sio anômala de crque está relacionado com D através de

D = 2x

o que leva ~ equaçao

A = 7TD =
cr

(11-38)

(11-39)

verificada numericamente por vários autores (Derrida e de Seze

1982, Nigthinga1e e Blote 1983). Esse procedimento pode ser facil~

mente estendido para o caso de um modelo semi-infinito e a previ-

são é de que

A = 7TX = 7TD /2s s (11-40)

onde X é a dimensão anômala do operador crda superfície. Os resuls
tados de Cardy (1984b) para o caso de conqições livres e anti-

periódicas foram também confirmadas por Burkhardt e Guim (1985)

no caso do modelo de 1sing.
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Im(Z)

y

Re (Z>
x

8

L/2

o

-U2

00 (Z> = h1nZ
2Tt

p

Figura 4. A transformação w(Z)= -L R.nZ mapeia o plano Z em uma
211"

cinta finita na direção 6(-L/2<6<L/2) e infinita em

p
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CAPíTULO 111

O MODELO DE ISING BIDIMENSIONAL COM DEFEITOS LINEARES

XXX-A) Expoentes críticos variáveis no modelo de Ising

Em alguns modelos bidimensionais pode ocorrer uma varia

çao contínua dos expoentes críticos com os parâmetros da Hamilto-

niana. O exemplo mais conhecido é o modelo de Baxter (l97l) cujos

índices críticos dependem da intensidade da interação de quatro

spins. Esse resultado, conforme explicação de Kadanoff e Wegner

(l97l) é consequência da igualdade entre as dimensões

(d=2) e da pertubação.

da rede

Mais tarde Bariev (l979) mostrou que era possível obter

expoentes variáveis (não universais) no próprio modelo de Ising,

bastando para isso substituir a constante de acoplamento ao longo

de apenas uma linha de uma rede quadrada. Como se pode ver na Fi-

gura S há duas possibilidades de se colocar o "defeito", que dora

vante designaremos por defeito do tipo linha (Figura- S.a) e de

feito do tipo escada (Figura S.b). A forma da Hamiltoniana e o

resultado encontrado por Bariev nos dois casos serao apresenta-

dos a seguir.

a) Defeito do tipo "linha"

Sendo J2 e Jl as constantes de troca ao longo da direção

vertical e horizontal respectivamente, e trocando-se J2 por Ji ao

longo de toda linha (t,p) obteremos um sistema cuja Hamiltonia

na clássica é dada por:

H = - J t S S - J
1 1,m t,m t,m+l 2

t S S -
t,m#p t,m 1+1,m



I
J I

II:J1
J

I IIIIII
I

Figura 5a. Modelo de Ising bisimensional com um

defeito do. tipo linha

J

20

JI J

Figura 5b. Modelo de Ising bidimensional com um

defeito do tipo escada.



J'
- 2

s S
t,P t+l,p

21

(111-1)

Onde Stm

,.., .' .. , .. ,
sao var1ave1S de IS1ng class1cas, 1Sto e, St,m

- ! 1, e

p um inteiro escolhido.

b) Defeito do tipo "escada"

Aqui a alteraçao na constante de acoplamento (Jl ~ Ji)

ocorre entre os pares (~,p) e (~,p+l) para todos os valores oe

t . A Hamiltoniana clássica desse sistema é

H = - J2 L 8 8 - J L 8 8
t,m tm t+l,m 1 t,mfp t,m t,m+l

- J' L 8 8
1 t t,P t,p+l

(111-2)

Vale a pena notar que as duas redes, embora defeituosas,

possuem invariância translacional ao longo da direção vertical, e

portanto o valor médio de 8t,p não depende de t , podendo ser cal

culado a partir da correlação spin-spin na direção horizontal,

conforme indicado na equação (111-3)

<cr> = <8 >
t,p

= tim
R+<x>

<8 8 >
t,p t,p+R

<5 >
t,p+R

(111-3)

onde cr está sendo usado para denotar o spin pertencente
,a linha

de defeitos. Para o cálculo do limite (111-3) o autor esc*eveu

a Hamiltoniana do modelo numa representação de férmions nao ln-

teragentes que permite escrever a função de Green de dois pontos

<50 80 +R> como uma função de Green de muitos pontos, que por~,p ~,p

sua vez pode ser calculada pelo método do Pfaffiano

Wu 1972).

(McCoy e

Finalmente Bariev mostrou que a temperatura crítica dos



modelos com defeito
,e idêntica
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àquela dos análogos puros

(senh2BcJlsenhBcJ2=1) e que a magnetização dos spins pertencen

tes à linha de defeitos <a> desaparece nas vizinhanças de T comc

um expoente não universal. Mais precisamente, tem-se com (Jl=J2)

com

<a> '"

B(6) =

tB(6)

!
211"2 [arc cos (-6)] 2

(111-4)

(11I-5)

onde 6 é dado por

no caso de defeito do tipo linha, e vale

(111-6)

6 = coSh(2Jl/kT) - cosh(2Ji/kT)

cosh(2Jl/~T)cosh(2Ji/kT) - 1

(111-7)

se o defeito for do tipo escada.

Cabe aqui salientar que McCoy e Perk (1980) também abor-

daram esse problema mas a função de correlação calculada por eles

só envolve spins pertencentes à linha de defeitos. Os seus resul-

tados confirmam as equações (111-4) - (I11-7).

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que o expoen

te não universal pertence a uma grandeza local, nao havendo ne-.
nhuma alteração, por exemplo, do expoente v do comprimento de

correlação que continua valendo 1, independente da constante de-

feituosa. Também queremos salientar que nesse caso
..
e o expoente

magnético que se altera ao contrário do modelo de Baxter (1971)

em que o expoente da magnetização permanece inalterado

os térmicos (a,v) variam como função da pertubação.

enquanto
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Para concluir essa seção devemos mencionar que a margina

lidade da pertubação só pode persistir se a sua dimensão de esca

la for sempre igual à dimensão física do defeito (d*=l) o que im-

pede a variação do índice crítico do operador energia. Essa ques-

tão voltará a ser discutida nesta dissertação. Na próxima seçao

apresentaremos os resultados, para esses modelos, obtidos pela

técnica do Finite-size scaling tanto na sua forma original como

na versão mais moderna (Cardy, 1984a).

III-B) A abordagem do FSS

Trabalhar com defeitos lineares na rede quadrada
,
e uma

tarefa simples dentro do esquema usual do FSS. Isto foi feito por

Nigthingale e Blote já em 1982, que usaram uma teoria de escala

desenvolvida por Burkhardt e Eisenriegler (1981) a qual passamos

a discutir.

A energia livre do defeito f* definida como a diferença
j

entre a energia do sistema com e sem defeito deve escalar como

f* (t, h, hl' IDI, L)
Yh

= b-d*f*(b7tt,bYhh,b lhl,bY*IDI,bL-l)

(III-8)

onde D é o excesso de acoplamento no defeito definido como D=

~ - 1.J o campo magnético h atua sobre todos os spins enquanto

que hl só atua nos spins do defeito, L é o tamanho do sistema e

d* a dimensão física do defeito.

De (III-8) podemos expressar o comportamento de algumas

funções termodinâmicas na vizinhança da criticalidade. Como exem-

pIo a magnetização <o> de algum spin da linha de defeitos é dado

por



<o>

-d*+y
hl Yt *. 1

= b g(b t, bY IDI, bL- )
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(III-9)

Escolhendo b=L, ficamos com

<o> =
-d*+Yh 1L Yi: y*g(L ,L IDI,l). (III-lO)

Y*I' ,Se y* for irrelevante (y*<O) o termo L D sera desprezlvel para

L grande e portanto a magnetização da linha de defeitos será igual

, .."

a magnetlzaçao de qualquer outra linha. No caso y* > O (relevante)

o comportamento da magnetizaçao ao longo do defeito
,

sera radical-

mente diferente daquele de um sistema puro. Entretanto se y*=O

(marginal) a situação se torna muito interessante uma vez que essa

é a condição necessária para que o modelo exiba comportamento não

universal (Kadanoff e Wegner, 1971). No Apêndice-A o leitor poderá

encontrar um resumo das idéias desses autores, bem como sua aplica

ção ao modelo em estudo. Desde já, no entanto, podemos observar a

dependência explícita de <o> com o excesso de acoplamento D. Esse

efeito também se manifesta na susceptibilidade magnética do spin

no defeito e com o auxílio da fórmula (11-21) se pode obter indire

tamente o valor do índice ~*. Os resultados assim obtidos por

Nigthingale e B16te (1982)~estão mostrados na Figura 6. ~ preciso

salientar que essas estimativas são indiretas e ainda muito impre-

cisas. Quando lançadas num gráfico essas diferenças quase não apa-

recem em virtude da escala escolhida.
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1.0

0.9

0.8
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o

o 2 4

Figura 6.
Gráfico de Yh1=1-T)- contra D=J'/J-l.

III-C) Defeitos lineares e Invariância Conforme

Vimos no capítulo anterior que sistemas conformalmente

invariantes apresentam uma preciosa relação entre seus expoentes

críticos e as amplitudes dos comprimentos de correlação. Em par-

ticular no caso da correlação spin-spin essa relação se escreve

A = 1fT)
(J

(11·1-11)

onde T) é igual a duas vezes a dimensão anômala do spin (X(J). Lem

bramos também que se estivermos trabalhando com uma cinta com con

dições livres de contorno a relação acima passa a ser (veja equa-

ção 11-35)



L
A = 1fT) /2

CJ s

uma vez que essa geometria corresponde ao plano
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(III-12)

semi-infinito

(x>O, y qq.). Nesse caso a amplitude está relacionada com o ex-

poente crítico da superfície (n ). Como podemos observar dessess

casos, para que a amplitude do comprimento de correlação forneça

o índice desejado é necessário que a cinta contenha os principais

ingredientes do sistema original. Porém, essa representação nao

pode ser feita de maneira ingênua, p01S aSSlm como a cinta
,e a

imagem do plano obtida pelo mapeamento logarítmo é preciso desco-

brir de que forma o defeito linear do sistema original se mapeará

no sistema finito (cinta). Vejamos o que acontece no caso do de

feito tipo linha (figura 5.a). Nesse caso a transformação w = ~1TmZ

(Z=x+iy=exp(t+ie» leva o defeito x=O,y qualquer em duas linhas

paralelas (t qualquer, e =1T/2 e t qualquer, e = - 1T/2) desde que a

parte y>O do defeito corresponde a e =1T/2 e a parte y:<O a e = -

1T/2 (veja Figura 7). O caso do defeito tipo escada pode ser en-

tendido da mesma forma já que no estudo das propriedades críti-

cas o parâmetro de rede é totalmente imaterial e as ligações de-

feituosas est~o "essencialmente" localizadas na reta x=O,y qual-

quer. Podemos também lançar m~o de uma propriedade importante das

transformações conforme que é a conservaç~o local dos ângulos (ve

ja Churchill 1960). Como uma consequência disso o defeito tipo e~

cada também se mapeia na cinta como dois defeitos do mesmo tipo e

paralelos. É importante frisar que as condições de contorno ~evem

ser periódicas, uma vez que o sistema original
,e infini to, e por-

tanto deveremos trabalhar apenas com número par de sítios. A ra-

z~o para isso é que com um número impar de sítios nunca consegui-

ríamos reproduzir a geometria da Figura 7, pois a distância en-

tre os dois defeitos não seria a mesma pelos dois caminhos (o di-

reto e aquele que usa o contorno).
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eI
Tt w(Z)=lnz

Tt/2

o
p

-Tt/2

-TI

Figura 7. A transformação logaritmica mapeia O plano Z com um defeito li

near (z=O) em uma cinta com dois defeitos equidistantes.

Falta ainda mostrar que usando esse tipo de sistema en-

contram-se realmente o expoente n* do defeito. Para isso Loic

Turban (1985) lançou mão da forma da função de correlação para

pontos próximos a um defeito,que pode ser obtida ~ela imposição

da invariância conforme (veja Apêndice-B), e é dada por

], (I~I-13)

ou ainda

[ tl-t2 t2-tl J
F e +e -2sene 1sene 2

cose 1 cose 2

(111-14)
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de-tender a infinito então, t' deve

, onde x* é o expoente do operador ~ no defeito.
~

Nesse limite a equação (111-14) se reescreve

Quando o argumento (p) de t'
-2x*

cair como p

(111-15)

Lembrando que a função de correlação no plano infinito (z) está

relacionada com a função de correlação na cinta através de (11-25)

obtém-se finalmente

~x*
'"exp {-L ~

(111-16)

Da equação (111-16) segue que o inverso do comprimentode

correlação é dado por

-1
~L

=~
L

x*
~

(111-17)

Portanto no caso da correlação spin-spin a amplitude do compri-

mento de correlação fornece diretamente o expoente ~* do defeito,

na forma

LnT )L c
= 2'lrx* = 'Ir~*

</l

(111-18)

e é.o maior (segundo If1aior)

autovalor da matriz de transferência do modelo de Ising com L sí-

tios e dois defeitos. Para o caso do efeito em linha teremos

l' = exp{Ka
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onde K = k~ e i, K' são respectivamente os duais dos acoplamen

tos K e K', segundo a relação

e-2K = tanh2K.

No caso do defeito tipo escada teremos

(III-20)

l'b=exp {K
.~ a':'} exp{K~ ~

I:
i~l
Le ;;.;.;.+12

(III-21)

As matrizes
x

a , aY são matrizes de Pauli e convém trabalhar na ba

x , d" 1" d " d (Z Z )se em que o e ~agona po~s essa mane~ra o pro uto aioi+l sem

pre vir~ dois spins, conservando.a paridade (ia~) que nessa base

é automaticamente diagonal. Os resultados de Turban (1985) estão

reunidos na Figura 8 onde se pode notar uma boa concordância pa-

ra a=K'/K grande, e apenas razoável para a pequeno. Para se ter

bons resultados na região a< 1 seria preciso avançar
;

até redes

maiores o que se torna uma tarefa impossível dentro do esquema de

matriz de transferência (as matrizes ficam muito grandes inviabi-

lizando o processo de diagonalização). A essa altura começamos a

pensar numa forma alternativa,~para resolver o problema, que nao

sofra das limitações da matriz de-transferência. A solução, que

tem sido empregada com sucesso em outros casos, é trabalhar com o

limite Hamiltoniano, isto é, diagonalizar o operador (Â+~) ao in-

vés de exp{Â) exp{~). A vantagem desse procedimento é que a Hamil

toniana só liga N elementos de uma matriz que tem dimensão 2~xZN,

e essa matriz "rarefeita" pode ser facilmente diagonalizada por

um método iterativo conhecido como algorítmo de Lanczos. Se a pro-

priedade que estamos calculando for universal o limite Hamiltonia-

no não mudará o seu valor. Porém esse não é o nosso caso uma vez

que o í~dice que desejamos obter depende fortemente do valor da

constante de acoplamento, e sem nenhuma dúvida é sensível ao li-
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mite de alta anisotropia. Por outro lado o cálculo do expoente crí

tico da função de auto-correlação do spin da Hamiltoniana (quân-

tica) defeituosa do modelo de Ising no campo transversal a T=O
,
e

em S1 uma questão interessante e relacionada com problemas bem co-

nhecidos como o modelo XY com acoplamento modificado e a absor-

ção de raios-X (Peschel e Schotte 1984, Schotte e Schotte 1969).

, ., , .
No prox1mo cap1tulo usaremos o metodo das amp11tudes para tratar o

problema do defeito linear na versão Hamiltoniana.

0.8
.L=4

Q7~

•.L=6

•
.L=8

O.6l:
,,* 0.5

0.4O.0.20.1J
I

O
0.51.0CX

-1.5 2.0

Figura Ba. Resultados para n· obtidos com o método das

amplitudes (defeito do tipo linha).
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1.0" .L=4
0.9~·-

AL=6

T

\ .L=8

Q.B
0.7

.* Q61 .&11 .

•
05 I

-•
0.4

0.30.2
I

~
••

0./ O
0.51.01.52.0a

Figur~ 8b. Resultados para ~. obtidos com o método das

amplitudes (defeito do tipo escada).
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CAPíTULO IV

PROPRIEDADES CRíTICAS NÃO UNIVERSAIS DA HAMILTONIANA

DE ISING EM CAMPO TRANSVERSO COM DEFEITO

IV-A)
_ A. ~ •• - •

Relaçao entre Mecan1ca Estat1st1ca e teor1a de Campo Ham11 .

toniana na Rede

o problema da obtenção do espectro da matriz de trans-

ferência "t" pode ser visto de maneita totalmente equivalente

ao processo de diagonalização do seguinte Hamiltoniano Quintico:

fi = _1_ .tn t
T

(IV-l)

Entretanto o operador t é em geral composto por produ-

tos de exponenciais de operadores que não comutam, por exemplo:

t = exp(Â}exp(a) , com [Â,a]~ O,

ou

t = eXP(Â+a++[Â,a]+ ...), (IV-2)

o que torna a determinação dos seus autovalores uma tarefa difí-

cil. No limite de tempo contínuo, T~O, as

não contribuirão significativamente desde

cionais a T . Assim, fi resulta

parcelas _l_[A, aJ + ...2

que A e a sejam propor-

A = - .tim

T~ O
A + a

T
, (IV-3)

onde T é um parimetro infinitesimal escolhido convenientemente.

ComoTestá associado ao parimetro da rede na direção temporal
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(Kogut 1979), e o espaçamento da rede é um parâmetro irrelevante

na transição de fase, o limite T~O não deve afetar as caracterís

ticas universais do comportamento crítico do sistema. Dentro des-

sa aproximação é possível estabelecer um paralelismo

duas teorias que exploramos a seguir

i) Energia livre

entre as

Vimos na seção anterior que o operador ~ pode ser aproxi

mado por ~ = exp{-TA:}. Uma vez que ~ é hermitiano (~+=~) A:também

o é, e portanto a base que diagonaliza simultâneamente e A:
,e

formada por um conjunto de autovetores{li>} ortonormais cujos au-

tovalores são reais. Os espectros de A: e ~ são dados respectiva-

mente por {E.} e {exp(-E.T)}. Além disso podemos escrever~ ~

-E.T
1 = L li >e ~ <ili

onde {li>} é a base que diagonaliza t e A:.

(IV-4)

Na realidade, para o cálculo da energia livre precisamos

da expressão de ~M onde M é o número de camadas na direção tempo-

ralo Assim,

~M =

-E.MT

L
Ii>e
~

<il (IV-S)
i

Para obter a função de partição Z do

sistema
,

precisoe

M
calcular o traço de ~

Z = tr{~M} = L <lltMll>1
que resulta em

Z = L

1
-E MT1e
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Caso o estado fundamental "EO" seja único (não seja dege

nerado) à medida que M+~ a parcela dominante no somatório acima
-E MT

será e o, isto é, a energia livre fica

f = --1- kTtnZ = TkTE
M o

(IV-6)

ii) Função de correlação

Suponhamos agora que se queira calcular a função de cor-

relação, na rede quadrada, entre os operador 0(nlnO) e 0(0,0) co

mo mostra a Figura 9.

Para tanto temos que obter o seguinte traço:

n
<0(n1nO)0(0,0» = tr{1P0(n)T o~(O)TL}/z

P n L
={ E<m11 0(n)1 00(0)1 Im>}/z

m

={ E

i,m
e

-E (p+Lh
m

-n E
e o i T <mI0(n)li><iI0(0) Im>}/z.

(IV-7)

Como P+n +L = M podemos tomar M+oo concomitantemente com P+oo, L+ooo

e n fixo. Feito isso e admitindo a unicidade do estado fundameno

tal a equação (IV-7) pode ser escrita como:

-n (E.-E h
<0(n,n )0(0,0» ~ E e o 1 o <0!0(n)li><iI0(0)10>o .1

(.IV-8 )
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<!>{n,no)

c::.0

~

(i) ( OrO)

~
n

;.
x

Figura 9. Reticulado bidimensional usado para calcular a
função de correlação.

Um resultado de interesse em (IV-8) aparece quando toma-

mos os operadores sobre a mesma linha na direção temporal (n=O),

isto é:

E e
1.

-n (E.-E )o 1. o
l<oI0(o)li>12 . (IV-9)

-n K

No limite em que nO»I, <0(no)0(O» = e O~, onde K~ é
o inverso do comprimento de correlação, que de acordo com (IV-9)é

proporcional à diferença entre as energias do estado fundamental

e a do primeiro estado excitado It> cujo elemento

<oI0(o)lt> não se anule, isto é:

de matriz

(VI-IO)
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Dessas duas últimas seções fica claro que para calcular

grandezas termodinâmicas e estatísticas do modelo clássico (em d

dimensões), na região crítica, basta encontrar os autovalores

mais baixos de H. Entretanto ainda que H seja um operador ma1S

simples do que ~ eles têm a mesma dimensão, o que acaba tornando

a sua diagonalização também proibitiva a partir de um certo tama-

nho. Para se ter uma idéia se quisermos tratar uma cinta (ou uma

cadeia no caso Hamiltoniano) de L sítios com q estados por
,

Sl-

tios a dimensão de T (e li) será qL. Isso significa que para mode-

10s com 2 estados por sítio (tipo Ising) deveremos diagonalizar

matrizes 2Lx2L (que para L=14 j~ t~m cerca de 250.000 entradas).

o grande número de zeros de H permite, no entanto, que seus auto-

valores possam ser calculados através do modelo de Lanczos (1950),

que por muito tempo foi abandonado em favor de outras técnicas

melhores (Wilkinson 1975), mas que é extremamente adequado quando

se quer calcular apenas os menores autovalores. Na próxima se-

ção discutiremos em detalhes o método mencionado acima.

IV-B) O Algorítmo de Lanczos

o método de Lanczos (1950) para diagonalização de matri-

zes consiste em procurar urna base na qual a Hamiltoniana seja

tridiagonal. Escrevendo essa nova base corno {x.} e montando a mal

triz X cujas colunas sejam os elementos de base teremos*

+
X HX = T

com

+
X X = I

(IV-lI)

(IV-12)

Na equaçao IV-lI H é a matriz a ser diagonalizada e T é a forma

* É importante não confundir T (de tridiagonal)coma matriz de
transfer~ncia (T).



que H toma na nova base. De (IV-12)

de Lanczos são ortonormais

segue que os
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vetores

+
X.X, =

1. J
Ô I I

1.J
(IV-I])

e de (IV-lI) podemos escrever

HX ••XT

que em virtude de T ser tridiagonal

(IV-14)

aIbl

b1

a2b2
O

(IV-lS)
I
I

.
b2
a3T = .bN_IO

bN-1
aN

fornece as equaçoes

Hx =
alxl + b1x2I

Hx =

blxl + b2x3 (IV-16)2

Hx.

=
b. IX. I + a~x.+ b.x. I~

~- ~- ~~ ~+

Essas equaçoes podem ser usadas recursivamente para determinar

todos os a., b. e os vetores x .. Para exemplificar escolhemos um~ ~ ~ .
vetor unitário xl e tomamos o produto escalar dele com a primeira

equação de Lanczos para obter

(IV-17)

Naturalmente se H for hermitiano aI será real. A seguir calcula-
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-se bl e x2 através de

(IV-18)

já que X;X2=1. De maneira análoga são determinados todos os ou

tros elementos e vetores. Ignorando a existência de erros de ar-

redondamento a única coisa que pode fazer o algoritmo falhar
,
e

obter um b. igual a zero. Isso acontecerá se o primeiro vetor de1

Lanczos Xl for escolhido ortogonal a algum autovetor de H e será

inevitável se H tiver degenerescência. A solução é escolher o pró

ximo x ortogonal a todos os outros já encontrados e prosseguir

o cálculo. Isso pode ser difícil de implementar na prática mas

nós nunca encontramos essa situação. Há muitas vantagens no méto-

do de Lanczos. A maior delas é a desobrigação de armazenar todos

os elementos da matriz (mesmo quando nulos), pois aqui nós nunca

escrevemos H como matriz. Tudo o que precisa ser guardado sao os

vetores (a diagonal e a subdiagonaU que formam a matriz T e 3

vetores de Lanczos (x'+l'x.,x. 1). Esses vão cedendo lugar aos1 1 1-

outros à medida em que i vai crescendo, uma vez que nós em geral

só estamos interessados nos autovalores. Entretanto o maior
,

me-

rito do algorítmo está na rapidez com que os autovalores de T (a

parte de T calculada até um certo N) convergem para os autovalo-

res de T no caso dos autovalores mais baixos. Isso significa que

após um número relativamente pequeno de interações (aproximada-

50) .' b . - -12mente Ja o temos com prec1sao 10 o estado fundamental e os

primeiros estado excitados de H independentemente (ou quas~) da

dimensão da matriz. Essa convergência pode ser monitorada a cada

passo (a partir de um certo N) o que dá confiabilidade ao resul-

tado e serve também para eliminar autovalores expúreos que even-

tualmente apareçam. Para tornar o método ainda mais eficiente po-

demos fazer uso das simetrias de H. Nos casos por nós estudados,

• TI Xa par1dade P= .cr·1 1 é conservada e como os autovalores de
x

cr sao
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±l podemos dividir o espectro em dois setores (par e impar) que

o algorítmo não mistura. Finalmente devemos mencionar que um re

curso muito útil, em problemas análogos a esse, é o de escrever

cada estado como uma combinação linear daqueles que diferem entre

si apenas por uma translação (por exemplo ~tt~t~,~~tt~t, t~~tt~ ,

~t~~tt,t~t~~t e tt~t~~). Como todos eles podem ser obtido por ro

tação de apenas um basta guardar o "representativo". Entretanto

no caso desta dissertação não foi possível usar esse recurso uma

vez que o sistema não é homogêneo. Essa dificuldade praticamente

multiplica por L (número de sítios) as tabelas que devemos guar-

dar na construção dos vetores de Lanczos e reduz bastante

máximo que pode ser investigado.

IV-C) Esquema de Nigthingale

o L

A matriz de transferência do modelo de Ising com defeito

linear do tipo linha é dado por

L
1:

i=2

x
ai}

(IV-19)

enquanto que para o defeito do tipo escada é

L
i~l aX}

(IV-20)

Nas equações (IV-19 e 20) Kl = J1/kT é a interação normal ao lon

go da camada, e R2 é o dual do acoplamento na direção perpendicu

lar dado por

-2K2 = tanh2K2 .e

Se agora tomarmos o limite de alta anisotropia em que

(IV-2l)
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e

com

poJemos aproximar + pora

[L z z ~2 t x K IT = exp{Kl E a. a. -1 + -- . E a. + __ 2_ aX ] }a . 1 1 1- K 1=2 1 K 11= 1 1
(IV-22)

e

_ L Z z Ki z z K2

Tb - eXP{Kl[i:2 °i ai+l + ~ aI °2 + ~

L
L

i=l
X']a . }1

(IV-23)

Quando K2=K e L+~ o gap se anula,correspondendo à divergência do

comprimento de correlação do modelo bidimensional que ocorre quan

do

ve

(no limite Kl+O e K2+~ essa relação se escre-2K
2 , . -

Kl=e que por sua vez e 19ual a K2 de acor

do com a relação de dualidade (IV-21». Como se sabe do estudo do

modelo bidimensional a presença do defeito linear nao altera o

acoplamento crítico e portanto para estudarmos a variação do ín-

dice da susceptibilidade magnética do defeito, com o acoplamento

defeituoso, vamos sempre calcular

(IV-24)
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, , . , . '
onde hl e o campo magnetlco que so atua no spln 1, e Eo e o menor

autovalor de

ou de

Aa
=

L
~
i=l

Z
a.1

Zí _

a i+l

L

• E a~ - ÀaX
1=2 1 1

(IV-25)

L
~
i=2

z z
a. a. •1 1+1

LI
i=l

x
a.1

Usando as equaçóes (IV-24) e (11-21) podemos extrair a razão y/v

que está relacionada com Tl H através de

*
= 1- TlH

(IV-27)

Os resultados, embora razoáveis, convergem lentamente para os

valores exatos e o tempo de CPU cresce muito quando L aumenta.

Na Tabela 11 estão alguns exemplos que ilustram o que acabamos

de afirmar.

TABELA II - Estimativas do expoente Yh obtidas com o método1
usual do F.S.S. (defeito do tipo linha)

1.02.0

EDE~
2,3

0.1460.326

3,4

0.1950.397

4,5

0.2150.427

5,6

0.2250.444

EY...ATO

0.2500.497
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IV-D) Razão de Amplitudes

Seguindo as idéias de Cardy e Turban investigamos o com-

portamento crítico da auto-correlação do spin no
, .

Sl.tl.O "impuro"

usando o método das amplitudes. A diferença é que, conforme men-

cl0namos no Capitulo rr (seção rr-c), no contexto hamiltoniano as

amplitudes por si só não são universais. É preciso eliminar de

alguma forma os fatores não universais e uma saída pode ser divi-

dir uma amplitude pela outra. De fato a razão das amplitudes pare

ce estar relacionada ao quociente das dimensões anômalas corres-

podentes (penson e Kolb 1984, Alcaraz e Drugowich de Felício

1984). A dificuldade está na obtenção de mais uma informação a

respeito dos índices críticos pois até então temos uma equaçao

e duas incógnitas. No caso do sistema com um defeito linear o

mapeamento logarítmico obriga-nos a colocar dois defei tos equi-

distantes e as amplitudes deverão ser proporcionais às dimensões

anômalas do operador no sítio impuro. Dessa maneira, diagonalizan

do os Hamiltonianos

e

L
ft = - L

a i=l
L
i~1,L/2+1

x
a.

~ (IV-28)

ft =b

L
L

i~1,L/2+1

x _
~ ai
~

(IV-29)

e calculando a razao

(IV-30)

estaremos obtendo uma estimativa para a razão x*/x*a E
o cálculo
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de nH* que é duas vezes o valor de x* envolve o conhecimento de x*a E

(a~ a~). Acontece que, de acordo com a análise

esse operador é exatamente o operador marginal, que obrigatoria-

defeitoque é a dimensão anômala do operador energia

do

no
,

Capl.tu10 111

mente deve ter dimensão de escala igual à dimensão do defeito

(x* = d* = 1). Em síntese, o fato do x* variar implica na conser-
E a

vaçao de x~ (que para o modelo de ~sing homogêneo vale

que acaba permitindo a determinação de nâ através da

um), o

equaçao

n* =H (IV-31)

As Tabelas 111 e IV mo~tram os nossos resultados junta-

mente com o valor exato obtido de (Pesche1 e Schotte 1984)

(IV-32)

hara a Hami1toniana A 'e1-' . a

(IV-33)

para a Hami1toniana Ab. A concordância é muito boa nos dois ca-

sos para quaisquer valores de À e de r , o que
-

nao ocor-

ria com os resultados de Turban para a matriz de transferência.

t interessante observ.ar também que a soma das
-

equaçoes (IV-

32) e (IV-33) dá o expoente que governa ri decaimento da função

de correlação do modelo XY com um acop1amento modificado.

Pesche1 e Schotte 1984).

(veja



TABELAIII - Estimativas do expoente TI; obtidas com o método
das amplitudes (defeito em linha).

~

0.25
0.501.503.00

4

0.025940.092050.406580.66417

6

0.024950.089390.398050.64446

8

0.024780.0882b·0.395130.63869

10

0.024620.087960.393790.63623

12

0.024540.087710.393070.63496

14

0.024480.087560.393070.63422

EXATO

0.024320.087-120.391450.63229

TABELAIV - EstimaÚvas do expoente TI" obtidas com o métodoH

das amplitudes (defeito tipo escada).
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0.00 0.50 1.50 2.00

4: 1.105570.512590.147680.09379

6

1.052090.504140.143420.08991

8

1.031090.501020.141960.08864

10

1.020670.499540.141290.08825·

12

1.014740.498710.140930.08778

14

1.011040.498210.140710.08760

EXATO

1.000000.496780.140120.08712



Em tempo, queremos salientar que na equação
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(IV-30),

E+(E-) é o autovalor mais baixo do setor par (impar). Como últio o

mo comentário dessa seção lembramos que o caso f=O do Hamiltonia-

no Ab corresponde a dois sistemas desacoplados, cada um deles por

sua vez correspondendo a um sistema homogêneo porém semi-infinito.

Nesse caso o expoente n~ (da superfície) é conhecido

portanto a razão Gl/G2 pode ser usada para determinar

resposta é x* (superfície)=2 que está de acordo com
E

e vale 1,

x* . A
E

. -
a preVlsao

de Cardy (1984b) e resultados de Burkhardt e Guim (1985).

IV-E) O Hamiltoniano de Potts (q=3) com impureza

No caso homogêneo a dimensão do operador energia é x =4/5E

de forma que

y*=d*-x = 1-4/5 = 1/5 >0E
(IV-34)

De acordo com a an~lise do Capitulo 111 não devemos esperar ex-

poente vari~vel coma introdução do defeito. Naturalmente tere-

mos comportamento distinto para os casos J I >J, J I =J e J I < J. Nós

investigamos o caso homogêneo e obtivemos para a razão das am-

plitudes o valor 0.16 (que é uma boa aproximação para (2/15)/

(4/5)=0.166). Esses valores foram conjecturados por den Nijs

(1979) e são confirmados por todos os c~lculos aproximados feitos

até hoje. Por outro lado o c~lculo da razao para

(defeito tipo escada) fornece

o caso JI=O

sx
Q
s

X
E

= 0.32 ... (IV-35)

s
Adotando o valor x = 2, que segundo Cardy (1984b) valeE

para Potts com q qualquer obtemos



s
x (Potts-3) = 0.64o

um valor próximo de 2/3, conforme previsto também por
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(IV-36)

Cardy

(1984b). O caso J I »J, que deveria fornecer os índices relativos

ao outro ponto fixo, conduz a resultados não físicos (a razao ten

de a zero). Esse comportamento não é surpreendente uma vez que

para sistemas governados por um ponto fixo no acoplamento infi-

nito pode ocorrer uma quebra do finite-size scaling. A Hamilto

niana (Potts-3) que diagonalizamos foi

fi =

+
1: (R.+R.). ~ ~~

(IV-37)

onde

I O O

O e i27r/3 O

e

s =

O O

O 1 O

R =10 O 1
I O O

14n/3e

(IV-38)

(~V-39)

Os estados de cada sítio não podem mais ser representa-

dos por um único bit de um inteiro e isso aumenta bastante o tem-

po de CPU.

,
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IV-F) Conclusão

Para finalizar este trabalho queremos salientar que o

uso da invariância conforme junto com as técnicas de matriz de

transferência ou Hamiltonianos associados se revelou extremamente

satisfatório para a determinação de indices criticos não unlver

salS como era o caso do modelo tratado nesta dissertação. O mo

delo de Potts-3 estados embora não exiba esse comportamento exó

tico também se mostrou tratável por essa técnica, ainda que nos

sa investigação nesse caso não tenha sido tão abrangente como no

caso do modelo de Ising. Dando sequência a esse trabalho esta

mos atualmente estudando o comportamento da dimensão anômala do

operador de spin para o modelo de Ashkin-Teller com superfície

e fazendo um estudo detalhado do espectro do Potts-3 estados para

comparar com as predições de Friedan Qiu e Shenker (1984).
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AP~NDICE-A

EXPOENTES CRíTICOS VARIÁVEIS

47

Kadanoff e Wegner (1971) mostraram que a variação dos ín

dices críticos pode ocorrer desde que exista na Hamiltoniana um

operador marginal, isto é, um termo da forma Àru(r) se transformar
corno (l/rd) sob urnatransformação de escala r'=r/b, onde d é a

dimensão da rede. Neste apêndice nós mostraremos que os argumen-

tos podem ser perfeitamente reproduzidos para um operador que es-

( / d*) .. -()'cale como 1 r desde que o termo da Ham1lton1ana ÀLU r so en-r
volva um subsistema com dimensão d*. Para entender o significado

especial desse operador, cujo efeito não é aumentado nem diminuí-

do por uma transformação do GR,vamos recordar que a transição de

fase envolve flutuações de grandezas locais tais como densidade
~

de energia, magnetização que denotaremos por O (r) onde a rotulaa

a quantidade envolvida. Consideremos agora um produto de n opera-

dores

n
O = 1T

a=l

~
O (r.)a. 11

(A-l)

onde cada par de operadores do produto é separado por uma dis

tância 1;.-;. I=R muito maior que o parâmetro de rede e muito11·
menor que o comprimento de correlação. Dessa forma teremos

<O>
À

x=
n
L

j=l
x a.

J
(A-2)

Se os índices dependerem de ~(coeficiente do operador

marginal) então



a<Q>À

aI.
= - <0>1.

n
E (

j=l

ax
(l.

J
) R,nR + •••
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( A-3)

. , . -
a derlvada do valor medlO do operador O em relaçao a À

um termo logarítmico. Mas por outro lado podemos escrever

conterá

a<o>À a

tiÀ

= E <Ou> + •••
r À

(A-4)

Expandindo o produto de operadores de acordo com Kadanoff (1969)

substituimos

onde

E

y

A
a8,y

(A-5)

Aa8,y
(A-6)

~ fixado por "scaling". Dessa maneira o produto O~ que aparece na

equação (A-4) poderá conter um termo como

que substituido de volta em (A-4) fornecerá um termo

(A-7)

logarí tmico,

desde que a região englobada pela soma seja d*-dimensional. No ca

so do modelo de Ising com defeito linear o acoplamento entre os

spins vizinhos tem dimensão x =1 e o defeito linear envolve ·ape€

nas os spins situados na linha (d*=l). Essa análise permite a-

firmar que esse modelo ~ um candidato a apresentar não universali

de.
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APÊNDICE-B

TRANSFORMAÇÃO CONFORME E FORMA DA FUNÇÃO DE CORRELAÇÃO

A transformação conforme especial, que em d dimensões

é suficiente para fixar a forma da função de 3 pontos é

-+2r
r,2

= 4- -+--L+a
2r

(B-l)

-+
onde a é um vetor arbitrário fixo. No caso do sistema com um de-

feito linear ao longo da direção.y , a transformação B-I, que ma-

pela hiperesferas em hiperesferas, somente preservará a geome-

tria se ~ for paralelo ao defeito. Escrevendo ~= (O, e:) onde e:

um infinitesimal a transformação pode ser reescrita

,e

x' = x+2e:xy

2 2
y' = y'+e:(y -x )

(B-2)

(B-3)

cujo Jacobiano até a mesma ordem é (1+4e:y). Dessa maneira a rela-

ção entre a função de correlação de dois pontos antes e depois da

transformação (veja equação 11-25) será

(B-4)

onde

(B-5)

Expandindo a equação (B-4) até lª ordem em e:teremos pa-

raG a seguinte equação diferencial
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(B-6)

onde u= YI-Y2. Como G nao depende de (YI+Y2) (B-6) é equivalente

a

u~+x -2iL+x ~ + 2xG = O

au I ijI 2 I ~x2

2 2 aG i~

- x ~~ = O(1 II )••••+ u (x ---- 2 I au I axl
2 ax2 (B-7a)

(B-7b)

A primeira equação estabelece que G é uma função homogê-

nea de grau 2x, ou seja

(B-8)

Substituindo esse resultado em (B-7b) obtemos uma equação para F

que pode ser resolvida pelo método das características, e o re-

sultado é

(B-9)

Devemos notar que ainda não temos a forma de F. Entretanto, pa-

ra satisfazer o caso limite da superfície, podemos concluir que

F (p) -
-x*

p C·B-IO)

onde x* é o expoente crítico do defeito.
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