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RESUMO

Nesta tese estudamos várioe tópicoe ligadOl a simulaçãea Monte Carlo de

sistemas clássicos de spin na rede.

EetamOl interesaadoe ma.is nOl métodoe do que em resultadOl de aplicações

com grande precisão numérica, devido a limitações computacionais. A ênfase é dada princi

palmente ao método de Grupo de Renormalização via Monte Carlo.

Em primeiro lugar levamoe a cabo um estudo detalhado do truncamento

no espaço de Hamiltonianas para poder controlar numericamente oe efeiioe de operadores

marginais. Um estudo detalhado do modelo Aahkin Teller N == 2 em duas dimell8Õe8 é

apresentado.

Procuramoe, a seguir, entender melhor o método de Ferrenberg e Swendaen

de hiatogramas estudando-o para poder calcular, em uma só simulação, valores de expoentes

não universais. Apresentamoe resulta.doe do modelo de lsing com defeito em 2d.

Este método é aplicado ao problema da determinação da ordem de

transições. Exemploe de modelOl de lsing com interação de multillpin são apresentadoe.

Moetramoe a seguir uma nova e poderosa ~ca de investigar t.ransições

de fue que é obtida da combinação de idéias do Grupo de Renormalização via Monte Carlo

e do mé~ de hiat.ograma. Estes métodOl são finalmente usadoe para estudar o modelo

Aahkin Teller N = 3 anisotrópico em duas dimensões.



ABSTRACT

In thia thesia we study varioU! topicl in the realm oí Monte ca.rlosimulations

oi clusicalspin systems.

We are more interested in the methoda theID8elvea than in preciae Dumeri~al

resulb, due to compu~ationallimiia.tioD8. Emphuia lies in the study oí the Monte Cado

&normwition GlOU~.

Fim of all, we study the effeds of truncations in HamiUonian spa.ce on the

marginal operators oí a ~heory . A case ~udy oí ihe Aahkin Teller N = 2 in 2d ia presenied.

Next we iurn to irying to undersiand beiter Ferrenberg and Swendsen's

histogram method, extending it 80 tha.t non universal exponents can be obtained from a

single simulaiion. Resulte from simul8otioDaof the 2d lsing model wHh a defect are shown.

This method ia then 80ppliedto the problem of phase tranaition order deter

min8otion. Examplee fIom 2d - Iaing modela with multiapin interadioD8 are preaented.

We then preaent a De.• a.nd powerful method for inveetigating phase tran

sitioDa which derives fram the combinaiion oí MeRO and the hia~am method. Thia new

tec1mique ia then uaed in the study oí the N = 3, 2d, a.niIotropic Ashkin Teller mode!.



INDICE

CAPíTULO 1- INTRODUÇÃO

CAPíTULO 2 - REVISÃO DAS TÉCNICAS UTILIZADAS

2.A O Método de Monte Carlo. 7

2.A.l Ergodicidade e tempo de relaxação. 10

2.A.2 Efeitos de tamanho finito e condiçõe8 de contorno. 11

2.A.3 Monte Cado com evolução no espaço de parâmetrOl 13

2.B O Grupo de &normalizaçio. 16

2.0 o Grupo de Renormalização Via Mon~ Carlo. 22

2.C.l Introdução. n
2.0.2 O método MORO para expoentes críticoe. 23

2.0.3 O método MORO para constantes de acoplamento. 25

CAPíTULO 3 - USO DO MORO NO MODELO DE ASHKIN-TELLER DE DUAS
CORES

3.A Introdução. 28

3.B Deecriçãodo Modelo. 29

3.e Determinação do diagrama de fues e doe expoentes críticoe. 31

CAPíTULO 4 - APLICAÇÕES DO MÉTODO DE MONTE CARtO COM EVOLUÇÃO
NO ESPAÇO DE PARÂMETROS

4.A Introdução. 46

4.B Cálculo de expoeniee não universais. 47

4.C Transições de Fase em Sistemas com Inter8ÇÕe8Multispin 52

CAPíTULO 5 - MCRO COM EVOLUÇÃONO ESPAÇO DE PARÂMETROS

S.A Introdução. 65

S.B Hisk>gramaapara obtenção de pontos críticos 65

s.e Hisiogramaa para obtenção do fluxo no espaço de parâmetrOB 68

CAPíTULO 6 - USO DO MCRO COM EVOLUÇÃO NO MODELO DE ASHKIN
TELLER N = 3

6.A Introdução

6.B Diagrama de fases

6.C Determinação de Expoentes CrítiCC18.

APÊNDICE A - ALGORiTMO DE METRÓPOLIS

APÊNDICE B - TEMPO DE CORRELAÇÃO

APÊNDICE C - MAPEAMENTO DE WEGNER

REFERÊNCIAS

74

76

85

91

93

96

105



CAPíTULO 1

INTRODUÇÃO

1



INTRODUÇÃO

o problema básico da ME du transições de fue consiste emlocaliJá-l81

. e clulÍficá-l81 de acordo com o comportamento crítico exibido. Para· atingir esse objetivo

váriaa ~Diçu fOIIUIldesenvdvidu e têm lido utiliJadaa em um Bem nttmero de modeloe.

O conjunto de fenament81 engloba desde a mais simples teoria do campo molecular (1) até

a solução exata de alguns POUCOl CUOl em que a matm de ~r&DBferênciasatisfu relações de

comutação que simplificam enormemente o problema (2). Longe dCB cu~ extremos, citados

anteriormente, encontram-se u técnicu numéric8I, propostu há cerca de 40 &DOI(3,.), que

ganha.ram força ainda maior com o advenk> de novos poderOlOl computadoree. Toou eII&I

forçu de ~aque porém, não coniemplam algo que é eaencial nu iranaiçõeB de fase: a

invariância frente a iraDIform8ÇÕe8de eecala. Eaa propriedade, inicialmente explorada por

Kadanof (5), só foi adequadamente entendida por Wilson (t) que acabou por formular o

Grupo de Renormalização aplicado à Mecânica FAltaiística. Neaa abordagem, pela primeira

vez, a .nção do inYe8Ügadornão se concentra na BOluçiocompleta do problema mu sim na

maneira pela qual 08 pvâmeir08 da Hamilioniana ee comporiam frente à uma transformação

de eecala.

A década de 70 se caracterizou pelo aparecimento de uma aérie de maneiraa

distintu de lIe implementar o Grupo de Renormalização. Duu delu no entanto merecem

destaque não só pela alta qualidade doe seus reeultadoe mas também pela poaibilidade do

aperfeiçoamento sistemático que elas oferecem. Eetamoe falando do Grupo de Renormali

zação Fenomenol6gico (GRF) e do Grupo de Renormalização via simulaçÕe8de Monte-Carlo

(MCRG), que curiosamente foram propostas no mesmo ano (1976) por Nightingale(1) e Ma(8)

respectivamente.

No primeiro caso (GRF) a idéia é comparar o comprimento de correlação

de dois sistemas finitos (L e L') em uma direção. Como o comprimento <e) pode ser obtido a

partir doe maiores autovalores da matriz de transferência (2), com a precisão da máquina, fica

claro que se trata de uma técnica altamente precisa. No segundo caso (MCRG) o que 8e faz

é implemental alguma regra para renormalizat;ão (tipo regra da maioria) nas conngurat;õe8

do sistema original obtidaa por simulações de Monte-Carlo. Aqui há um erro inerente ao
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método uma \leI que apenas uma fração da configurações é \omada para efei\o do cálculo

(erro ettatÍltico).

A grande vantagem do método de Nightingale (Grupo de Renormwação

Fenomenol6gico ou Finite-SÍIe scating) consiste na po5Iibilidade de se produzir enrapolações

confiáveia a panir de uma seqüência de reaulladal preciaOl, que somente podem ler obti

dOI em CUOl muiio simples, para aiatemaa tridimenaionaia. Também não le pode uu.r eae

mé~odo para investigar situações em que &I in~r8ÇÕel não sejam deterlDinísticu. Em outru

palaVlu, não é poaível estudar com elA \écnica modelos com diluição de ligações, vidros

de apin e percalação conelacionada. Uma outra dificuldade a ler mencionada é a impotência

do mé~o no que tange à de~rmill8Ção da ordem de uma trauiçá,o de fase. TrabalhOl de

Privman e Fiaher (I) e outros autores (10) moetram que a equação fundamental do método

também se verifica nas transições de primeira ordem. IMo significa que o investigador menos

avisado poderia, de repen~, de~rminar expoenies cnticoa numa situação em que eles sim

pleemen~ não exia~m. Finalmen~ é imporian~ mencionar a pequena eficiência do método

para determinar campos de escala, nos C8lO8em que mais de um campo relevan~ parlicipam

do modelo. Meemo com eaaa limitações o Finite-Sise Scaling \em sido usado em larga escala

nce últimoe &DOI. A ruão é que a partir dce trabalhoe de Belavin, Palyakov, Z~chilmv

(11) e Cardy (12) ficou eviden\e que a geometria "tipo cinta" utilisada no F.S.S. representa

uma trauformação conforme muiio especial, pela qual ce índic:e8ClÍtiCOllsão naturalmente

exibidoe no espectro do sia~ma fiDiio.

O Grupo de Renormaliza.;ão via simulações de Monte-Carlo (MORO), por

sua vez, também evoluiu nesses quue qui.n.zeanoe. Embora não se tenha beneficiado diret&

mente doe progreeeoe da invariância conforme, alguns avançoe foram significativoe. Primeiro

foram os trabalhoe de Swendsen (13) adaptando 811 idéia de Ma. Depois 08 trabalhos, de

vários autores (H), tentando utilizar o método para obter a função de partição e a energia

livre. Mais tarde (15) o uso da formulação de Kuteleyn (18) viria acelerar as simulações, per

mitindo que sistema mais complicados, como vidros de spin, pudessem ser abordados (11)

com bastante propriedade na linguagem de percolação. Finalmente, a grande contribuição

para o desenvolvimento da ~nica viria do reconhecimento de que uma simulação \em muito

mais informações do que a.ié então se suspeitava. Eua idéia já havia sido explorada em

trabalhos anteriores (18) mas, a partir da "Letter" de Ferrenberg e Swendsen (19), no final
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de 1988, ganhou conaiswncia e aplicalilidade. É possível entender rapidamente o método,

bastando para iao lembrar que a probabilidade de um ma.croestado depende de doia fa~res:

um deles é o fator de Bolbmann que é puramente energético, e o segundo é a contribuição

entr6pica (parte geométrica). O ponia importante é que essa segunda parte não depende

daa conatantes de acoplamen~ e por iIlIO mesmo pode ser calculada apenu uma vez. A

dependência com u conatantes de acoplamento está ~a no fator de Bolbmann sobre o

qual se tem todo controle. Deua forma é pouível transferir a probabilidade de se encontrar

configurações com energia E à uma "temperatura" (P~(E)) pila uma outra temperatura

com um cálculo extremamente simples:

P~,(E) = P~(E)e(P'-~)JBILP~(E)e(PI-~)JB
B

Como, a panir deuaa probabilidades, se pode calcular a média de qualquer

grandeza física do sistema (sU8Ceptibilidade, calor específico, função de correlação) fica cl810

que, a partir de uma única simulação, pode-ee conseguir a variação delll81 grandezas 80 longo

de k>do um intervalo de ~Peratura.

Eeee aperfeiçounen~ do método de Monte-Carlo abriu DOVU persPecti

vas de trabalho principalmente para aqueles investigadores que, como DÓS, não dispõem de

equipameutoe sofisticados. É dentro desse contexto que se insere essa tese, cuja organização

apresentamos a seguir.

O capítulo 2 desse trabalho está inteiramente dedicado à apreaentação doe

métodoe de Monte CarIo, do Grupo de Renormalização, e Monte C&I'locom histogramu.

Também está neste capítulo a combinação doe dois métodOBque COBtumaser chamada de

Grupo de Renormalização via simulações de Monte-Carlo (MCRO), que formam o conjunto

de técniC81já conhecid81 que usaremOBnesta tese, que contém 81 contribuições originais nos

capítulos 3 a 6. No capítulo 3 o MCRO é utilizado, pela primeira vez, para estudar o modelo

de Ashkin- Teller com duas cores em duas dimensões. Embora já bastante estudado (:m), esse

modelo apresenta em diagrama de fue rico e não completamente conhecido. Além disso,

trata-se de um paao natural na busca do entendimento de um modelo mais complicado,

o AT com 3 cores e quebra de simetria entre elas (21). Um estudo minUciOBo(:r2) foi feito

pata entender a importância dOI vários operadores na determinação do autovalor (y = O)

do operador marginal, e na correta determinação do autova.lor térmico nu vizinhanças do



ponto de PoUso

No capíiulo 4 o novo método de Ferrenberg e Swendaen (li) é aplicado

para estudar duu situ~õea de interesee: 8) obter a variação do expoente crítico " não

universal da função de correlação do modelo de Iaing com defeito (24) com a constante de

a.coplamento modificada (25), b) a combin~ do método com a técnica do cumulante (de

Binder e colaboradores (~») para decidir IIObrea ordem da transição de fase nas modelos

bidimeDlionaia com inter&ÇÕelde multiapin em uma du direções (21).

No capítulo 5 introdUlÍmOl uma nova e poderOla técnica para investigar

~ranaiçõeede fue, unindo o MeRO com 81 técnicas de hiatograma, ou evolução no espaço

de parâmetrOl.

FiDall'nP.ute,no Capítulo 6 são utilisadoe ~oe oe recurllOB,apresentadoe

a.nteriormente, na investigação do modelo de Aahkin-Teller a 3 cores com quebra de simetria

(21). Esse modelo foi originalmente proposto e estudado por GoldFhmidt, usa.ndo teoria

de campo médio, por se traiar de uma. possível dilcretização de uma teoria de campos

supenimétrica que apresentaria um poni<>multi-crítico tipo Kosterlitz- Thouless. O diagrama

de fases é obtido e comparado com 08 reeultad08 de Gcldachmidt. Os expoentes críticoe são

calculad08 em várioe pontoe e uma proposta de clusificação das transições é apresentada.

Todu u simulações foram feitas num computador do tipo VAX/780 e 08

tempos de OPU mencionados neste trabalho se referem a eeae tipo de máquina.
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REVISAO DAS TECNICAS UTILIZADAS

6



2.A - o MÉTODO DE MONTE CARtO

SimullÇÕel em eomputadOrel de.em~uJ-am papel cada 'lei maia importante

nM di\'ellU úeu do conhecimenio e particulllmm~ na MecâDica FAiai:íaÜca. O red1llido

número de modeloe que ~ eoluçio e~a CODhecida,moüva forlemenM a abordagem

compubcioul de outtol problemu de iD~_ cujo eD~dimenio pu8&, maiiu ftIeI, pelo

cQculo de gr8lldesu que aparecem ccmo reeultado de integrlÇÕel mulümmMaelonlia. Para

aemplmcar, COIlIidereo CIIOparticular enwlftlldo apenM uma dimeuÃo. O que • d_ja

'calcular a integral de uma função 1(%) DO imenalo [a,b]

1= [ j(z). (2.1)

Pode-Ie ~~r fJIIe problema, CODhecendo-eea lMelia de j(:I) e1lke a e b.

Pelo •• ma do valor médio

< 1(.) >= 1/(6 - o) (2.2)

Aaim fu.ee o pMIO crucial de tr8D8fomlar um problema cle&ermbúaüco (2.1) em ouno

.todatico (2.2). A iDtepaI pode _tio ler feita -=oIJa,.-Ddo, arl:iuariameDM, N ponie8 :li

DO iDMmalo [a,b] e fuendo a u*tia cb ftIotea de f(z)

(2.3)

E.a é uma dM mais simples apJicaçóel do método de Monte 0.10. O nome lIe de'Ye ao

carMer aleM6rio da eaealha dOI :ri. NfI8IeC8BO~ 08 pon$OIÃo eeeolhidoe UDiformemenie

e não há referência à utmesa de f( z), ou leja, te J YUia de forma KeIltuada DO iniervalo

[a,b] a iDcerlesa da eetimatift por Mome Oado (2.3) lerá grande, quando comparado ao

valor exato (2.1). A estimaüft lcSeerá boa Ie a fmação for bem comporiada. 1810 pode ler

coueguido da eegainie forma.: suponha que f(:r) teDha um pico em tomo de eeu 'f81orlMetio

e ainda que pode-ee COD8iruirp(z) > O que imiie o comporiameD$o de J(z), mu que poeea

ler obtida UlaüÜ~ie, t.J. que

L" p(:r)eU = 1

7
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A ÍD~al em (2.1) pode ea~ão, _ reeecrlia

(2.5)

Agora ~ poDioI li IÍO flICdhidol de aeordo com a medida ,,(1I)à (10 invés

de UDifolllleJDeDie), e um peeo apropriado ,-1(%) ~ aUibuído l função calculada em %. I.o

deve redUJir a incene.a em relação 10 método de eBCOlhaUDiforme, pais a mal« pane d~

valoree de % virão da região peno elo pco, que é a que ruJ"""'te contribui para a lODl&

Et/(.,). A média da fução /(.) com leu real*Üw pelO' agora dada por

(2.6)

o eomai6rio M refere agora a uma f1mçio UDiforme no intenalo.

A .niDaa (T é e8C1Í$acomo

a2 = r.1I( o:)/p( 0:»)" p(c)dz - {r.1I( 0:) /P(o:)] p(o:)dzr. (2.T)

que praticameme • mula Ie p{%)for eKOUddo na forma

(2.8)

E.e prcK.d11Nt1do c:cxr.ponde a 11mreil"anlMlto do método que COItama

eer deDpado por "impodaDce ~~, que comiate em eICOIher m poD_ de 8CCJIdocom

a lua imponlnaa p(z). O problema todo , que na dplMÃo (2.8) a imegral de ÚlierelBe (1)

deve ler previamenie coohecida para determinar p(z). Enireilllia, COIlÍorme veJemae adiante

eua dificuldade pode lei superada. Para .pecificar ftIIID8 siudar um ~ma SOftmado

por uma. hamilioDiana D(z), ODde z , um ponio do espaço de fase 0, cujo obeerv'vel A deve

ser calculado.

Seja I(D(z» a Í11Dçãode disiribuição do euemble canaDico

f(H(z» = exp(-H(z)/lc7j

Por definição o valor médio do obeerftvel A' dado por

< A >= LA(z)/(H(z»àzIZ

(2.9)

(2.10)



onde

z = LJ (H( z» dz

A constante de Boltzmann é k e T é a temperaiur80 do sisiemL V&lIlOI

aproximar a integral (2.10) por um soma.t6rio

A _ Ei'=lA(Zi)! (H(Zi))
< >- 'E't.l! (H(Zi» ,

e escolher 08 estad08 do mtema com probabilidade P(z,). Então

(2.11)

< A >l::S Ei'.lA(Zi)P~l(Zi)J (H(Zi» (2.12)
Et:ll(;,/ (D(z,»

A variância q, que mede a incerteza no cálculo de < A > vai praticamente a lero 1M! mermoe

a eecolha

P(Zi) = f (D(z,» /Z, (2.13)

da mesma forma que no C&8O da integral UDidimen8ional fez). Nesee cuo também aparece o

problema de conhecer antecipadamente a dUtribuição de equilíbrio doe eetadoe do ütemL

É aqui que enba a idéia de Metropolis e colaboradores (3) que propuseram um algorítmo

para gerar as configurações de acordo com a diaübuição de equilíbrio (2.9).

O algoritmo pode eer resumido da leguinte forma :

1. dada uma configuração inicial Oi para o sistema, caracterilado pela energia E(O!),

muda-se o estado de uma parlícula qualquer e o sistema puaa a ter uma nava energia

E(O,). A seguir calcular-se a variação de energia ~E = E(O!) - E(O,).

2. Se llE < O, a mudança é aceita sem restrição. Se isso não ocorrer um número aleatório

R f (0,1) é gerado e comparado com 1'.-J = e-~~. Se R ~ Pe-! a.ceit.-se a nova

configuração, caso contrário retoma-se à configuração inicial ni. A distribuição de

probabilidade P(z) gerada dessa forma converge para a distribuição canônica (2.13) à.

medida que se aumenta, cada vez mais, o número de p8l!l80S1 e 2, conforme Ie DlO8tra

no Apêndice A. Portanto, conhecida a distribuição P(z), a equação (2.12) devido à.

escolha (2.13) toma a forma

9



(2.14)

que é uma média aritméüca simplee para o cQculo de Mree eeperadoe dII &rudes ••

deini.-e.*

2.A.l - ERGODIClDADE E TEMPO DE RELAXAÇÃO

o. 081_ 1 e 2 menaClladoe no Iiem auierior e6 fario • diairibuiçio de

_tadoe convergir pua a distribuição C&DÔnic•• o _ema 1merg6dico. I_ requer que

qualquer coftGguraçio da cadeia de Marãw palA •• obtida a pu1ir de qualquer outra

configuração alraw. de um número fiDito de uauiçõeB. EnUeWlto, a eraodicidade pode ler

perdida, como é o CMO de·1Iiatemu com quebra de limetn •.

Para melhor _~er _, ftle a peaa lembrar que a quaIqaer Iimulaçio

podemm ~ar du •• -=ai •• de tempo. Uma dei•• ÍDe~ie M) Iiatema, é eandeziAd. por

um tempo de relu8Ção rp e outra, cujo parimebo é r•• , que mede o tempo de ob8enação

do IliatemL Se rr » r., a maodicidade Dia sem mantida e não temDOl a ftldadeira

diaUibuição de equillbrio canciaica. Obriamente, para aiatemu fiDib, 1F < 00 e para

garantir que r.» rpé aec •• úio que. iAmba1IJD&_timati_ de rr.

De outra forma, deftlDOB lembrar que a cadeia de MarllDv gerada pelO8

DM8CII1 e 2 exige configuraç&. 18m memória. I.o implica que não ~uam correlações

al,_ entre ai. O parimetro rr é uma medida do WDpo de correlação entre -.dOi. No caao

de uma aimolação Monte Cado, rr IÔgoificao menor número de P"OI Mome CarJo enire 08

_tad08 para que elee não eetejam carrelaciClladOl. A àmnlaçio IÓ fará mec:tid_ CODfiáwia

Ie r •• » rr (um exemplo de esWnaüva para rr é dado DO Apindice B).

O conhecimen~ de rr é imporiame não IÓ para rNÜar medid •• caafiáftia

maa também para _limar 08 errOl _taiítieoe, oriundoe do faio de • usar um número de

&IJlOÂru mui~ menor que o número total de configurações aceMÍveiIIao siaiema. Para

·Kúa ~ ••• .-6.'-* (21,29)
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(2.15)

eeiimat eIIeI errOl UA-Ie a ~cniC& denominada "Come-graiDin( , que conaiate em dividir

a simulação de M configurações em m grupoe, cada um com 11M configurações, ou seja,

M = ml1M. A enésima média de "Coarae-graining" de uma grandeza / é definida como

I - 1 ~,,4Uf f .< >,,- f1MLJj=(ra-I)I1JI+I J

O desvio padrão ou variância deaa grandeza pode en\ão ser expressa em

função dOI resuhadOl pardais < f >.

(2.16)

O. valores de < f >" devem estar deeconelacionadas para que u2 tenha

valores pequenos. A determinação de Tp, permite o conhecimento do número de p88808 de

Monte Cada, que toma pequena a correlação entre 01 m grupos de configurações. Teremos

então, uma grandeza confiável u2, que mede o tAmanho dOI errOl estatíticOl.

2.A.2 - EFEITOS DE TAMANHO FINITO E CONDIÇÕES DE CONTORNO

Uma transição de fase de segunda ou maior ordem é caracterizada pela

divergência do comprimento de correlação, e por iao mesmo nenhum siriema finito pode

exibir uma wrdadeira tr&DJJição. Nesses últimos vinie anos, porém, ficou definitivamente

provado que estudos de sÍ8ieIDM finitOl podem fornecer importantes informações sobre a

transição no miema infinito.

Quando o comprimento de correlação for comparável à dimensão do sistema

passa a ser importante a contribuição das fronteiraa às quantidades analisadas. Por e88arazão

88 condições de contamo são fundamentais para a análise adequada dos efeitos de tamanho

finito, quando a temperatura for próxima à temperatura crítica (Te) do sistema infinito.

Seja F(T, V,N) a energia livre de um SÍ8tema.de N partículas que ocupam

um volume V à temperatura T. No limite termodinâmico a energia livre por unidade de

volume é

11



/oo(T, p) = limN_oo,v_oo/paf [F(T, V, N)/V].

Para o IÍltema finito com volume V podem~ escrever

(2.17)

(2.18)

onde O(V-I) são correções de tAmAnho tinÍto que vão a leIO quando V -+ 00. O 1lI0

de condições de contorno periódicas ou antiperiódicu em vári~ modelos(30-32) revelou o

comportamento deee88 correções, e permitem reescrever (2.18) na forma

F(T, V, N) = V foo(T,p) +O (e-LI'(T»). (2.19)

Se d for a dimensão do sistema, L = VI/li representa o comprimento característico do sistema

e r(T) é a t.ensão superficial. Eaae decréscimo exponencial du correções de tamanho finito é

a razão de le UI&l, frequentemente, 81 condições de contorno peri6dicaa. Porém à medida que

T -+ Te O aIgumento r(T) 8e anula e a expressão (2.19) não é mais apropriada para 8e tomaI o

limite termodinâmico (L - 00). Neua região (T ~ Te) FercDnande Fiaher<30)desenvolveram

uma teoria de eecala pua efeitoe finHOIJ,que permite tomar de forma consistenie o limite

termodinâmico. De acordo com elA teoria a energia livre do lÔIIt.ema finito é dada por

(2.20)

onde Q é o expoente crítico do calor específico e " é o expoente do comprimento de correlação,

F é uma função de escala que depende aoment.e de L e t = (T - Te)ITe na forma especifica.da

(Te é a temperatura crítica do sistema infinito). Fiaher (~) a seguir verificou que o desvio

entre a verdadeira temperatura crítica Te e a temperatura onde ocorre um mÁrimo de calor

e&pecí:ficopara uma rede de tamanho L, obedece a seguinte relação de escala:

(2.21)

A expressão (2.21) permite investigar o comportamento crítico de um dado

sistema relacionando dois campos relevantes (t e L-I). Por exemplo, o parâmetro de ordem

<p que em um sistema infinito vai a zero em Te como

<I>(t, h = O) - (-t)P

12
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para um sistema finito scala como

(2.23)

onde M é a função de escala do patâmetro de ordem, que pata fornecer o comportamento

(2.22), deve ter a forma

(2.24)

É preciso gara.ntir que estejam08 próximoe da região crítica o suficiente para

valerem as expressões (2.20 - 2.23 ), ou seja, que L é gra.nde o bastante para que 6Tc em

(2.21) eeja pequeno, cuo contrário as correções ao ccacaling" puaam a eer importantes e

(2.21) toma a forma

(2.25)

onde â é o expoente de correção ao "acaling"(M,36).Simulações de Monte Carlo em modelo

de Ising a duas e três dime118Õe8,com condições de contorno periódicas (31), JDOIItraram

que para L > 10 08 sistemas ee comportam segundo (2.20), ou seja, as correções não são

importantes.

2.A.3 - MONTE CARLO COM EVOLUÇÃO NO ESPAÇO DE
PARÂMETROS

o método de Monte Carlo tem servido como um excelente iDStrumento para

estudar propriedades termodinâmicas de sistemas ÍÍ8icoe. AB informações obtidas de uma

simulação consistem, geralmente, em obter médias das grandezas termodinâmicas num único

ponto do espaço de parâmetr08. A necessidade de varrer vutas regiões, tem dificultado a

abordagem de muitOBproblemas de intereae. Um grande avanço em remover essa limitação

foi feito recentemente por Ferremberg e Swendsen (19). A idéia, simples e genial, coDBiste

em simular o sistema para gerar funções termodinâmicas que variam coniínuamente com as

constantes de acoplamento que formam o espaço de parâmetr08. AB informações obtidas
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de uma única simulação podem ser usadu para estudar a mudança no comportamento do

maiema ao lIevariar u constantee de acoplunento, partucularmente em torno de seUl valores

críticOllque induzem as traDlliçõe8de fue. As ~niCII UlUaiaprodUJem uma série de poniol

individuais com o mesmo número de simulações neceaá.riaa para obtê-lu.

A genialidade dessa idéia vem do fato de que, apenlU! funções estatísticas

simples e conhecidas são neceuá.riu para obter o novo método que chamaremos Método de

Monie Carlo com Evolução. Para ver isto valD.OIIconsiderar o modelo de Iaing num campo

magnético H. A hamiltoniana é

-~~= K L UiUj+ h LUi = KE+hM
<i,j>

onde {J = l/kT, K = {JJ e h = {JH. A distribuição de probamlidade de E e M para um

dado par de valores (K, h) é dada por

p". (E, M) = ZI N (E, M) eKB+UI (2.26)• l,1

onde N(E, M) é o número das diferentes configurações pauíveia ao sistema para um dado

par (E, M) do espaço de fue e Z••••é a função de partição caDônica dada por

Z',J. = EN(E, M)eCKJJ+UI) (2.27)
S,M

Na simulação de Monte Cado faz-se o hiatograma de valores (E, M) que

deve ser propocional à distribuição canônica PK,A(E, M). Eeee hiatograma, armazenado no

computador, pode fornecer informac;óe8 sobre o comportamento da distribuição de probabi

lidades PK',Á' para. diferentes pont08 (K', h') do espaço de parâmetr08. A nova diBtribuição

é dada por

1 K'B+UI
PK',Á' (E,M) = -z (E,M)eK',Á'

A ruão entre (4.3) e (4.1) fornece

1
PK',A' (E, M) = ----PK,A (E, M) e(K'-K)B+(It'-h)M

ZK',Ja' /Z •• /a

(2.28)

(2.29)

U ma vez que 88 distribuições de probabilidades e:!tão normalizadas o de

nominador de (2.29) é dado por



ZK',}t' "p (E M) (K'-K)B+(Ã'-Ã)JI-z = L.J K~ , e
K,J. S,M

e ~eJIlO8U8im a nova dia~ribuição em função da primeira

(2.30)

(2.31)

Assim, variando-se 01 valores de K' e h' pode.se obter a. média. termodinâmica. de qualquer

grandesa. para. eaees acoplamen~OI, conhecendo-ee apenas a distribuição de probabilidades

PK,Ja (E, M) num único ponto (K, h) do espaço de parâmetloe. F.ese método s6 está livre

de grandes enoe, devido à evolução no espaço de parâmetroe, se noe restringirmos a varrer

pequenas regiões neste espaço. O planejamento da dimensão dessa região, para que sejam

pequenOl 01 erros oriund08 da evolução, está descrito num recente trabalho de Ferrenberg e

Swendaen (3'7) que sugere também uma forma de calcular eaes erros.
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2.B - o GRUPO DE RENORMALIZAÇÃO

A técnica do Grupo de RenormaliJação, aplicada a FenômenOllCríticoe pi~

neira.mente por Wilson (38-40) I é uma forma de tratar problemas envolvendo muitas escalas.

Sua virtude está em buscar a analiticidade não em funções tennodinâmicu (que são obvi

amente singulares na tra.naição) mas sim nu pr6priu constantes de acoplamenio. Tecnica

mente o problema. se resume em eliminar, pUlO a puao, u lIutuaçôe8 envolvidu (o chamado

traço parcial) e acompanhar o efeiio dessa integração !Obre u constantes de acoplamento,

levando em conta que a função de pariição é um invariante.

Para fixar notação vamos considerar um IÔltema de N spins S, situados nos

pontos i de uma rede e descrito pela hamilioniana H(S). A função de partição é expressa

como

(2.32)

onde fJ = l/kT e {S} significa uma eoma sobre toda a configurações ace8lÍves ao sistema.

Va.moe realUar eeea IODJaem dua etapa. Primeiramente dividimOl o sistema em células

de comprimento b (medida em termOl do parâmetro de rede). Cada célula contém b" spins,

onde d é a dimensionalidade do sistema, conforme mostra a figura 1 para b = 2. A cada

célula aaocia-se um spin S; numa rede b vezes menor de acordo com a regra da maioria, ou

4

S; = sinal de L 51
j=1

(2.33)

Agora para se obter a função de partição é preciso somar sobre todu 88

configurações {S} dos novos spins de bloco que têm sua interação descrita por UDl&outra

Hamiltoniana designada por 11'. O número de spins de bloco é menor por um fator b4 =

N/ N' onde N(N') é o número de sítiOl!lda rede original (nova). Se e for o comprimento

de correlação, medido em unidades do parâ.m.etro de rede (a), então, ap6e a transformação
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Mreua ( = I. delde que (I' = 6a. A traDlbmação pode em priDdpo ler realisada

lIq1Iencia1aa~ Uéquee .ja da mdem de umpuAmeUo de rede o quereduiria o P'~"

a ligo tratável com métodOl uadiciouia.
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Figura 1: Regra da maioria para lellorm-liRÇio ao _tem. L )( L • outro f )(t.
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DizeID08então que existe uma transformação P que converte 8 em 8' e
n

este em H

P(D):: D' p(H'):: 11" (2.34)

o resultado mais simples deuaa iteraçÕe8ocorre quando a aeqüência de

hamil~onian88 se aproxima de um pon~ fixo H-, ou seja

P(Ir) = a- (2.35)

o ponto fixo de uma transform~ P é uma propriedade da própria transfol1nAÇão, de cuja

existência nio se tem conhecimento a priori.

Formalmente a hamiltoniana de célula 9'(s') é definida como (.1)

(2.36)

onde 1(5',5) é um fator peso que depende das configurações de células {s'} e de síUOII {5} e

que satisfaz

(2.37)

e G é independente das configurações de células {s'}.

De (2.36) e (2.37) tem-se

Define-se F' = N' f(K'), F = N f(K) e G = N g(K),

onde K representa o conjunto de constantes de acoplamento do sistema original {K a}, e K'

aquelas do renormalizado {K~}.

Então

f(K) = g(K) + b-4f(K')

18
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onde J( = K'(K).

O objetivo do Grupo de RenormaliJação é obter inform"ÇÕel acerca da par~

singular de j(K) a partir das funções regulares G(K) e K'(K). Para simplificar vamos fazer

uma aproximação linear para a tranformação em iomo do ponto fixo. Neaa aproxiIIl8Ção

teremoe

K: - K: = E,7:, (K, - K~) (2.40)

onde ~ = :~I' , K·

ChAmAndo .x. oe autovalores de 1':" cujoe autovetores à esquerda são cp~,

escrevemos

(2.41)

A transformAÇão (2.40) toma uma {arma bem mais simples em termoe das

combinações ut = EaCP~ (Ka - K:), que pode então eer reescrita como

Em termos deeau novu variáveis (2.39) toma a forma:

(2.43)

onde u,. = Ea~ (Ka - K:), u = 1,2, ....

A partir do resultado da tranformação u; = ).,i~ pode-se estabelecer uma

claasificação pa.ra 08 campos: se 1).,,1 > 1 então u; é um campo relevante, ee 1).,,1 < 10 campo

é irrelevante e se À; = 1 o campo é dito marginal. Portanto 08 valores dos campos relevantes

crescem após uma transformação do Grupo de Renormalização enquanto que 08 irrelevantes

decrescem no mesmo processo.

o ponto fixo definido por K:(K-) = K: corresponde a tomar tod08 08

campos iguais a zero (u; = 0, Vi)

Os autovetores cpi de T:tJ posuem uma clara relação com 08 operadores

de interesse que aparecem nas hamiltonianas renormalizadaa. Introduzimos um operador
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9<") escrito como uma combinação linear de operadores s,.) (que formam as hamiltonianas

renormalizadu) t então

(2.44)

onde ~~ é autovetor de r:~e n designa o estágio da tra.nsformação R do Grupo de Renor

malização. Se b' é um autovalor de 7:~ então 9<")é um autooperador de R com

(2.45)

Isto pode ser moetrado da seguinte forma:

(2.46)

Portanto se quisermos obter autooperadores de transformação, devemos cal

cular os autovetores de '1:,.

Vamoa agora realizar a conexão entre os autovaloree À. de '1:, com os ex

poentes críticos, que definem o comportamento singular da energia livre e SU88 deri~t

perto de uma t.ra.nsição de fue. Suponha que f( Ul, ~, ••• ) poua tomar a forma AIull-' para.
~ = U3 = ... = O (pont.o fixo). Dai (2.43) nos dá

de onde segue que

(2.47)

ou (2.48)

Vê-se que para que a energia livre seja finita em Ul = O, .\1 deve ser relevante

(.\1 > 1). Wegner (42) sugere para .\} a expressão

(2.49)

por se tratar de um grupo. DESa forma

(2.50)
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Tomando u derivadu apropriadas de f ob~m~ aa váriaa funções ~er

modinâmicu de intereBIe. PodelllOl então, analogamen~, obter ~ expoentes clÍbCOl ••

aociadoe ao calor específico (a), magnetizaçio (~ e 6) e !U8Ceptibilidade h). Nesee ponto é

P<»8Ívelverificar que ~ expoentes obedecem às chamadu relações de escala

a = 2 - dv ,com

"(= (2Ya - á)/YT

6 = Ya/(d - Ya) (2.51)

onde YT e Ya são oe índices aaociadoe aoe campos térmico (t) e magnético (h).

Eesee expoentes críticOl não dependem doe "detalhes" da interação e sim,

como vimOB, de como o sistema se comporia nu visinhançu do ponto ho. É por iaao

que muitos modeloe aparentemente muito distinioe acabam apresentando o mesmo tipo de

comportamento crítico (o que levou à. introdução das chamadas clUBeSde universalidade)._

O modelo de Ba.xt.er porém contrariou essa cl8l8ificação por apresentar

índices críticoe que variam como função da coBlltante de acoplamento (não UDivellalidade).

Segundo Kadanoft' e Wegner (43) isso pode ocorrer quando um doe autovalores for igual a

zero (ÀJI).

No capítulo 3 eetaremOl intereesadoe em estudar a influência de operadores

e autovalores marginais noe expoentes críticos do modelo de Ash.kin-Teller de duas cores.
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2.C - o GRUPO DE RENORMALIZAÇÃO VIA MONTE CARLO

2.C.l - INTRODUÇÃO

o uso do Grupo de Renormalização (RO) no tratamento de propriedades

críticas dos sistemas, tem mostrado excelente concordância com resultados conhecidos e

tornou-se a principal ferramenta doe físicos estatísticos na abordagem de novoe proble

mas ("). A principal limitação desse método reside no fato, de que novas constantes de

acoplamento são geradas a cada iteração do RO, e deveriam portanto constar do espaço de

parâmetros mesmo não existindo no sistema original.

Por outro lado, o método de Monte Cado (MC) usual, que simula direta-

mente o sistema de intere88e, produz bons resultados em sistemas finitos e poaui formas

confiáveia de confirmar oe resultadoe. Os erroe oriundos desse método são de origem ea

tatística, cuja magnitude pode ser obtida a partir doe dados gerados pela simulação. Porém,

quando se tenta calcular propriedades do lIÚItema,peno de sua temperatura crítica, aparecem

os sérioe problemas de tamanho finito, paU a dimensão do lIÚItemapode se tornar menor que

o comprimento de conelação (que diverge na temperatura crítica). InformAÇões confiáveis

sobre o lIÚItemainfinito exigem redes maiores que o comprimento de conelação e, e portanto,

à medida que nos aproximamos da temperúura crítica, e cresce e necessitamos aumentar

cada vez mais a dimensão linear da rede, o que pode tornar a simulação impraticável.

A combinação do Grupo de Renormalização (RO) com o método de Monte

Cado (Me) surgiu como uma forma eficiente de superar aslimitaçôes de ambos 08 métodos.

Essa combinação, denominada MeRO, foi sugerida em 1.976 por Ma (8) e usada pioneirar

mente com sucesso em 1.979 por Swendsen (13).
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2.0.2 - O MÉTODO MCRG PARA EXPOENTES CRíTICOS

A estratégia do méiodo MORO está ilustrada na figura 2.

H 10' (crIO') •
Me

{ (O)}

• (T . ~ t

! 1 G R e•• te
j

.j.

H(i) (cr(i») ~

{ (~)}
• cr . ~ t

I
1

.j. H(Z> (cr(Z» •

{ <z>}

• cr . ~ t
1

1
i i.i.

Figura2 &quema do MeRG para cálculo de propriedades critica.

o procedimen~o usual do Grupo de Renonnaliza.c;ão é ob~r as COI1.8tantes

renormalizadas como função das COI18tanteaoriginais, como indicado pelas setas verticais

à esquerda., ligando .9<0) com H(l). Isso introduz a conhecida dificuldade de se lidar com

um número grande de constantes de acoplamento. Ao invés diB80o MeRG ensina simu

lar a ha.miltoniana original 9(0)(<7(0»), que é função doe spins não renormalizad06, para

obter as configura.c;õesde equih'brio {<7~O)h. O conhecimento dessas configurações, além de

permitir o cálculo de qualquer função de correla.c;ãode interesse, conduz à uma seqüência de

configurações {<7P)}, {0'~2)} características das Hamiltonianas H(1)( <7(1»), H(2)( <7(2»), todavia

desconhecidas. Como esse procedimento não permite a determinação direta das novas cons

tantes de acoplamento é necessário buscar uma forma alternativa, para montar a matriz T

da transforrnArão (~"+1.") - lJK(rt+1)jlJK(rt)\~ Q{J - Q ).

23



N ia existe aproximação envolvida na lrlDlÍolUlação do Grupo de Renor

mwação, iato é, a.configuração {aP)}. é igual àquela que leria obtida pela simulação direta

de H(l)( a(1»), se esta foae conhecida. F.eta é a razão da seta horizontal voltada também

para eaquerda, ou seja, o conhecimenk> da configurações {ap)h implica iníormações sobre

11<1)(0'(1»), conforme veremos adiante.

Mas para conhecer H(I)(a<l»), que contém um grande número de constantes

de acoplamento, é neceaá.rio redusir o espaço de parâmetros, para que seja praticável a

sua obtenção. É aqui que surge o primeiro truncamento no método MeRG. Somente 08

acoplamentos que contém na rede finita são incluídOl como aproximação de uma rede in

finita.. Se esse efeito conduz a resultadCll muito diferentes do cua real (infinito), pode ser

verificado repetindo o cálculo por MORO para vári08 tamanhos de rede. lato fornece um

teste autocoD8iatente para a validade do truncamento devido à finitude da rede.

Vamoe escrever a hamiltoniana renormalizada n vezes na forma

(2.52)

onde K~n) são as constantes renormalizadu e ~n) são operadores constituídos pelos spÍDII

renormalizados. Por exemplo, para Q = 1, .si") é o operador de primeiros vizinhos

(2.53)

Para Q = 2, ~n) é o operador de segundos vizinhos e assim por diante.

Na seção 2.B fa1&Jl108da aproYima.ção linear da transformação do Grupo de Renormalização

em tomo do ponto fixo dado pela expressão (2.40) e que a matriz TQIJ poesuia autovalores

ligad08 &OS expoentes críticos. Relembrando que

8K(n+l)
TafJ = !1 :Ã.\ (2.54)

IJ

escrevemos uma equação para as correlações < 55,91) > de qualquer operador de interesse,

8 < ~.+1) > 8K(.+1) < ~n+l) > '
"'1 - E Q Q l255)

a~") - a a~") aKi"+l) .
As derivadas na expressão podem ser obtidas pela simulação através das

expressões
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lJ < ~.+1) >

~ =< ~.+1)s-..)> _ < ~.+1) >< s-.re) >an·J ., - ., -~

(2.56)

ô < ~,,) >

aF =< $;")~")> - < $;")>< ~,,) > (2.57)

chamadOl calores eapedfiCOl generalizadOl. Como já diaell1Ol, o trunca.mento da hue de

operadores nOlleva a realizar a análise num subeepaço 5, d81 constantes de acoplamento,

p representa o conjunto de nÚJnerOl de operadores da baae iruncada. Na expressão (2.55)

existem duu formu de se realizar a soma em a no subespaço 5,. Pode-ee realizar a soma

em Q (em princípio infinita) e depois projetar o resultado no 8ubesp8';o Sp, ou fazer-se,

primeiramente, as projeções de ~;+1,,,) e 8 < ~"+1) > /8K<a·) no referido 8ubespaço e

depois tomar-se a IOma. A primeira é a forma correta de fazer a projeção, porém não é

p<lUÍvelpor envolver infini~ valores de a. Aqui um segundo truncamenio é necesário para

tornar a análise fadível. Mu a in1luência de um número finiio de constantes de acoplamento

no cálculo doe expoentes críticoe pode ser acompanhada à medida que aumentamoe o valor

a. É típico do método MORG nec:euitar de pouCB8constantes para obter boas estimativas

doe expoentes cnticoe. Finalmente, o conhecimento du correlações (2.56) e (2.57) permite

que ~~+1.") eeja diagonalizada obtendo« uaim oe autovalores de interesse. &ao é feito para

várias iteraçóes n do Grupo de Renormalização, o que noe permite acompanhar a inBuência

da renormalização no cálculo dOI expoentes.

N ' ul 3 ali . di ali - d "",("+1,11)o caplt o re zaremos auce881V88 agon zaçoes e -.r;" para o

modelo de Ashkin- Teller de duas cores para três valores de n.

2.C.3 - O MÉTODO MCRG PARA CONSTANTES DE ACOPLA

MENTO RENORMALIZADAS

Os expoentes críticoe terão valores mais confiá.veis quanto mais próximoe

estiverem do ponto fixo da tr8Jl!lformac;ão. Um método simples para se ter um conhecimento
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apronmado do ponto crítico {cB sugerido por Wilaon (~4t). A idéia consiste em cancelar

01 efei~ de tlU1')A.nhofiniio realizando simulações em redes de diferentes dimeD8Õea. Se aa

dU81 redes diferem por um fator b, a iteração do Grupo de Renormalização na rede maior

fará surgir ouba de tAmllnftOigual 80 da rede menor, como m08trado na figura 3 onde

L(") = L/h". Os lubíndices G e P se referem às redes grande e pequena que diferem por um

{aior b.

H~O)-1 R.G.-H~
c:omparacao

~O)
•

•
d. corr.lac:o ••

1 R.G.

1R.G.

H:l

comparacaorH:"•

•
d. c:orr.lacolPs

Figura 3 Método de Wileon para a determnuação de pontoe crlticoe e de constates l'eDormalizadaa.

Suponha que a hamiltoniana tenha a expre8são

(2.58)

onde ~O) e 1;0) são operadores de primeiros e segundos vizinhos. O objetivo é determinar 08

valores críticOI!Ide Kl e K'J. Para dado Kl fixo e para váriOl!lvalores de K'J mede-se a função

de correlação < Sl,,) >(] associada ao operador ~ft) na. rede (L(ft) x L(ft») descrita. por Fofa),

(2.59)



Em seguida repete-ee eae procedimento para a rede do mesmo tamanho

aaociada a 5( ••-1),

(2.60)

Uma pol!Iível igualdade entre (2.59) e (2.60) pala um dado valor de K'J

implica a<;>= H~"-l> = H-, onde H- é a hamiltomana de ponto fixo. Este valor de 1(2 é

que toma crítica a hamiltoniana original, uma vez que, para esee valor, &8 renormalizações

conduzem o sistema para o ponto fixo.

É possível o uso de redes de dimensões pequenas 8 X 8 e 4 X 4, por exemplo.

Aí 01 eíeitOl de tamanho em cada função de correlação será grande, mas como a comparação

doe mesDlOl é feita em redes de mesmo tamanho, espera-se que 01 efeitOl de tamanho finito

se cancelem.

Em geral uma única renormalização não condusirá o sistema para o ponto

fixo de transformação e haverá diferenças entre as funções de correlações que, se forem

pequenas, permite a seguinte aproximação linear:

r I'lfl) I'lfl) I'lfO) ~ 8 < ~O) > P rK
a <.;:,;. >=<.;:,;. >0 - <.;:,~ >P= 4.lfJ u(O\ a fJ81\,

(2.61)

As derivadas indicadas, dadas por (2.57), são oriundas da rede pequena,

mas poderiam ser obtidas da rede grande renormalizada, ou seja, 8<'$~?G. Invertendo-se as8 11

derivadas em (2.61) obtêm-se as grandezas 6KfJ, que medem o afastamento das constantes

de acoplamentoe renormalizadaa do ponto fixo. Esse procedimento feito 8ucessiV88vezes noe

dá. um conjunto de constantes renormalizadas no espaço de parâmetros escolhido (truncado),

que formam um fluxo na direção do ponto fixo da transformação.

No capítulo 5 estendereIIlOl!l88 técnicas de histogramas às equações do

MCRG para obter fiuxo de hamiltonianas renormalizadas no espaço de parâmetroe de duas

dimensões constituído das constantes de acoplamento de primeiros e segundos vizinhos.
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CAPITULO 3

USO DO MCRG NO MODELO DE
ASHKIN-TELLER DE DUAS CORES



-
3.A - INTRODUÇAO

Na! úlilinoe anos diversas iécnicaa ~m sido usadas para estudar o modelo

de Ashkin-Teller, de duas (47) ou mais cores, em duas dimensões. Aproximações de campo

médio, simulações de Monte Carlo (••), análise por matriz de transferência (49), estudos da

hamiltoniana de tempo contínuo (ao), Grupo de Renormalização na aprcmroação de Campo

Médio (MFRG) (51) e expansão em l/N (52). Todo esse esforço para obter informaAjões a

respeito da física do modelo, porém, não esgotou o problema. Nesse sentido, parece natural

continuar inveetigando-o, U8&I1dooutras técnicas. A noga proposta para esse capítulo é U8&l

o Grupo de Renormaliz~ão Via Monte Carlo (MCRG), um método suficientemente testado

(63) e comprovado em várias aplicações, para estudar o modelo em questão, no caso particular

N = 2.-

Além da determinação do diagrama de fases e dos índices críticoe, estare

mos particularmen~ in~reuados em entender o papel do operador marginal, bem como a

influência do truncamento sobre a lua determinação. Operadores marginais de outros mod

elos revelaram-se difíceis de serem obtid08 por esse método. Por exemplo, num trabalho

recente (5.), Swendsen e Krinaky não obtiveram boas estimativas para o autovalor marginal

no modelo de Ba.xter. Mais tarde chegaram à conclusão que foram mantidos números e

tip08 inadequados de operadores no truncamento. Os resultados melhoraram sensivelmente,

adicionando maior número de operadores de quatro spins, que &CopIamambu 88 8ubredes

(63). Operadores marginais também são responsáveis pela lenta convergência nas iteraçães

do MCRG no modelo de PoUs de quatro estados (55), o que não ocorre no modelo de Baxier

WU (M), embora ambos pertençam à mesma. cluse de universalidade. Vale a pena mencionar

que, uma forma satisf'atória de lidar com 01 operadores marginais do modelo XY (51), usando

MCRG, ainda não foi encontrada.

·0 capfhuo 5 Iftá dedicado à iUYWtipçi.o do cuo maiapral N = 3 com q_bn. d. IÍmeiria .utre •• 3 cor..
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3.B .. DESCRIÇAO DO MODELO

o modelo de Ashkin- Teller (AT) foi proposto como uma generalização do

modelo de lsing, e COMute em dois sistemas de 18ing acopladOl por uma in~ra.ção de quatro.
spina (&8). Cada. sítio (i, j) é ocupado por dois spina t1i e 1Ji. A ha.miltoniana é definida. como

H

--pf = E<iJ> (K1t11t1j + K2lJiJJj + Ktt1it1jIJiJJj) (3.1)

onde < i,j > designa uma 80ma IObre primeirOl vizinhOl, e K4 &Copiaquatro spina. Vamos

nOl restringir ao cuo em que 01 acoplamentOl de dois 8piIl8 são iguais (K1 = K2 = K).

Esse modelo ainda. não foi resolvido exa'amente, porém são conhecidas algumas de lUas pro

priedades cnücaa. Essas podem leI melhor entendidas dividindo-Ie o espaço de parâmetr08

(K, K.) em duaa regiões: K. ~ K e K. > K.

3.B.l .. K. < K

Neaa região, para K. = O o modelo Ie reduz a doia modeloe de Ising

desacoplad08 e para K. = K é equivalente ao modelo de Pou. de qua'ro estados. Nesses

doi. limites o modelo exibe tranaições de fase de segunda ordem, mas com diferentes índices

críticOB. Os dois pontOBcríticoe desses modelos são conectadoe por uma linha crítica na qual

08 expoentes valiam continuamente com K. (a interação de 4-corpoe), conforme verificou

Wegner (59) depois de aplicar ao modelo uma transformação de dualidade que o tomou

equivalente à versão alternada do modelo de 8-vértices (80). Os detalhes do mapeamento são

fornecidos no Apêndice C, mas alguns resuHadOBimportantes são resumidos na seqüência.

Após o trabalho de Wegner, várias relações entre os índices crítiCOBdos dois

modelos foram obtidos, e são válidos na região K. :S K, representada pela linha AO na

figura 4. Essa linha é autodual e se expressa como (&1)

(3.2)

Outra importante relação envolvendo os expoentes CIÍticOl!lde ambos Ol!lmodelos (&2) é dada



por

(3.3)

(3.4)

onde YlT e Ylv são, respectivamente, 01 expoentes térmicos dos modelos de Ashkin- Teller

e 8-vérlices. O segundo expoente é dado pela fórmula de Baxier

y~V = ~c08-1(tanh2À) = ~v

que mostra sua dependência com o acoplamento de quatro spina (À) do modelo de 8-vérikes.

A rel~ão entre À e K. (do modelo de Aahkin-Teller) é dada por (M)

tanh(2~) = }- tanh(2Kt)
tanh(2K.)

(3.5)

o comportamen~ não universal também aparece no expoente crítico do operador elét.rico

(y/T). Sua expressão é obt.ida das relações de elICala(M)

(3.6)

o expoente crítico YfT está 888ociado a um campo - EEtr,JJi e o expoente critico magnético

YAT, usociar-se a um campo -HEtri. Este último, ao contrário do primeiro, não depende

da constante de acoplamento. Tem eempre o valor igual ao expoente critico de Iaing, 1.875,

demonstrando que o operador marginal não é capaz de mudar a dimensão anômala do op

erador de spi.n (u; ou J.'i).

3.B.2 - K. > K

A situação é completamente diferente nessa região, tanto no que se refere

ao diagrama de fases quanto no que diz respeito ao comportamento doe expoentes críticos.

Nesse setor, a tra.nsição não pode ser única, caso contrário teria que acontecer na continuação

da linha de Baxter, que acidentalmente é alinha auto-dual (86) do modelo. O conhecimento

detalhado do 8-V, garante que ali o sistema não é crítico. Daí se conclui que nessa região
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haverá maia de uma trlDlição, repreaentada pelu linhu OB e oe na figura 4, correspon

dendo à quebra da. simetria. primeiramente do spin produto (r = (J#.i) e depois de (J e JJ

IOzinh08.

Embora. praticamente não existam reaultad08 rigor0808 para. essa. região (ex

ceto no caso limite representado pelo ponto K2 = O e K. = 0.44), vários autores (84) têm

sugerido que 01 expoentes crítiC08 80 longo da duas linhas devam ser 08 me8moe do modelo

de Ising.

I.C - DETERMINAÇÃO DO DIAGRAMA DE FASES E DOS
EXPOENTES CRíTICOS

A figura 4 mostra o diagrama de fases do modelo de Ashkin-Teller de dUM

cores. A linha contínua, dada pela expreuão (3.2), é autodual e apreeenta expoentes CntiC08

variáveis. As duaa linhas tracejadas são mutuamente dum e devem pertencer à cluee de

universalidade do Ising.
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Fipra f: Dlapama de Iue do mOdelod. Aàkb-TeIler d. d.u CCI'& N. Iue I todca QI part.meuaa d.
ordem < t1 >, < p > e < t1p > do dHera_ de MIO, •• fue n aio todoI ipu. • leIO e •• fale m
< t1p >p O.

O. pontos dee~acadOllnu linhu foram O~id08 pelo mé~odo MORO, 1I8ando

a comparação de correlações de duu redes de DlfJBmotwnanho, porém em diferen~ eetági08

de renormalização, conforme deecri~ DO Capí~ulo 2. Ne88e CIlllOforam uaadu redes de

diTnllulIÕee8 x 8 e 4 x 4. A primeira fa renormalisada e luaa correlações comparadas com.
aquelaa da rede meDor. O cruamenio deeau correlações, que está MBOciadoao poD~ crítico,

pode ser mio na figura 5.

c

33



1.00

K : 016

0.90

FeL,L) 0.80

0.70

0.60

0.36

F(8,4)

0.38 0.40 0.42 0.44 0.46

Figua 5: F(L',L) 'afuçiodecorreJ.çiode pl'ÍDleilOl visia~OIde .marede 11obücla raorm.JiAdao.tra
de dimel.Ão L.

o. pcmtoBrealçadae na figura • mamam como o mékMlo MORO é eficiente

na determin~io de acoplamentoB c:lÍticae, meemo quaudo aio uaad•• rede8 relativamente

pequenu, o que redu substancialmente o esforço computacional DealIlmo à análUe. O

mé~ de Mon~Carlo aqui utillisado mi do tipo be.nho ~rmieo o que lIigJ'ifir.aque o ~ado

inicial do apin central não é COD.Bideradopara efeito de comparação energéüca. TodOll 08

eetadOll finai.e poeaíveia aio tomadOll em conta, com probabilidades proporcionais aaI fatores

de BolilmanD (que dependem obviamente do eIRado de vizinhUlça), que após a normal

ização tomam-ee equivalentes aoIIcompDmeniOlldos intervalos (-verfigura 6) correspondentes

àqueles estadoe. Finalmente, um número aleattSrio é gerado e lrituado em algum doe aegJDen

ioe, o que determina o estado final do lpin central naquela p•• agem. Como nell8e caso o



número de ~ do apin central' igual a quatro e o número de poBwU eItadoe para a

vilinhança é de 258 lei nec.ário coDlUuir e lnDUeDlI uma tabela com kdOl 01 fakK •• de

Balbmann,

~ATORES DE BOLTZMANN

ESTADOS DE SITIO

o

o 1 2

1

3

Figua 8: o..auo eItadoIde .m lltio (0,1,2 e 3) do -=cWdc:w IeIIlpN qu c:wlelp«tivc:w fatoreide
Boltsmua forem maior do cpe ~ dlDfll'O aIea&6rioqu , c:ompan.clo primeiro com .80. Se eâe for JDeAor
tat.- Bt e uIim par cHute

o eequema de renormaliJaçio adotado bMei•.• Da resra da maioria para

a determinação doe spiu de bloco. Cada família de aPu (li, e ,.,..)~ reaormalisada indepen

deuiemenle. No CAIO du linh_ OB e ao wrmcou-.e que a conwrsência era mais lenta IDIIII

melhorava muito quando a u'veI renormaJisada era 1'à= l1iJ.&; 80 invéB de li, e JIt. F.au

linhas, 80 coutrúio da linha AO, Dão pcuuem localizações conhecid •• uabmeDle mu, a

posição daa IDNI'QU foi confirmada pelu relações de dualidade obtidu por Fan (.", o que

aumentou o grau de confiança Doe reeultadoe obtidOll por eue método naquela região. As

funções de correlação uaadu para comparação foram •• do tipo spin-spin. Para uma rede

L X L reDormalisada para ouira de dimeD8Õe8 L' x L'(L' = L/2), a função de correlação na

rede menor é eecriia como

F(L, L') = E<i;> « S,Si > - < Si >< Si » (3.7)

onde a variál'el Si designa (Ti, J.I; ou (1,}J; da rede L'. Os dados du simulações referen~ ~

figura. 4 esiãD na tabela. 3.1. As barras de erro foram obtidas, agrupando a lÍm11laçãode

100.000 pUIOIIem cinco blocoe de 20.000, uma W2l que a caleia doe cinco l'Muliados parciais

permite o cálculo da média. e do desvio padrão. Na figura 4 que moBira o diagrama de



ÚIeI, o tam&n\0 de. poab é aprmimadarr»nte igual à dimeDlio dM bmu de erro.

Tabela 3.1- UIOdo m&do MCRO para a determinação do diagrama de f••• do modelo
de Aahkin-TeUerN = 2.Dadat coletldoe a cada 5 pua de MonMCulo. Tempo de
CPU por ponto obtido

DimeDlio da rede (L) 84
Número de

Mon\e Car!o100.00060.000

PIIIOI deecariadoe para
I" rio térmico5.000 2.000

TempodeCPU
21 minoilllÍn

Puearemat agora à aaQise doe expoentee críticoe. Como já adilD~

no capítulo &lderior o. expoen~ .tio re1acionadoecom a matriz ~il.•),obtida pela

linearisaçio da uaufarmação do Grupo de Renormalisaçio. Sua esprMlio é dada pelu

equações (2.s4 - 2.5".

A diagonaliJação deII&ma~m fornece QI aukml10ree At e coDHqientememe oe apoen*

crlticoe fi = tnAtltnb, i = 1,2, ... m. BnalDOlin~telAdoe em ~udar o comporiamento

não UDiwnal do modelode A.J.lrin- Teller,COIDPJO'Udo a conjec:turade KadaDolf('1.) IObreo

maior aukmllor, relad.onadocomo expoeme crítico iúmico. &tamaI, tamb&n, empeDhadoe

no .tudo do aepndo maior autcmalor,que _ relaciona com a mll'Ym-in aDômalado operador

maqinal.

o. operador. de in~reIIe podem ler obtidoe peloe autowtorea de T."

comojá comentado no Capítulo 2. A tabela 3.2 JD08traa bale truncada de operadores ueada

na aná1i8e.



Tabela 3.2 -Notação para 08 operadorel UAdo8 na ulÜi,. de MCRO.

SETOR ÍMPAR SETOR PAR

51 = r (O'j + J.Li),

5~= L (O',=zO'jO',=" + J.L,=zJ.LiJ.Li:y)
•

5: = L (O'jO'j T J.L,J.Lj)""

SIO = L (ujUjJ.L,J.Lj)""

S" = r (O',O',"T" J.LjJ.Lj)"""

Sã = r (O'jO') + J.LjJ.L)
,,-j' •.•••'5

SI: = L (UjO'jJ.LiJ.Lj)"""

SJ8 = L (UjO'j - J.LiJ.L.i)""

A tabela 3.3 moeUa valorea para o expoente aítico Urmico YT e que fJlltão

em boa concord&ncia com uequações (3.3), (3.4) e (3.5).

Tabela 3.3 - AutonlorfJII térmiCOBdo modelo de AahkiD-TeIler para K = 0.4 e K. = 0.06;

_or eD&o YT= 1.079. NR é o -*'&io de reaormalUaçio, S. é o tipo de operador iDcluido

11& bMe kuDcada; L é a dimeDBio da rede não renormalisadL -

NR

2

3

50 L=32L= 16L=8- 52.510
1.014 (7)1.014 (3)1.000 (4)

54
1.057 (4)1.064 (3)1.057 (5)

512

1.056 (5)1.066 (2)1.057 (7)

56
1.057 (5)1.068 (2)I.Q59 (6)

52.510

1.038 (4)1.028 (2)
54

1.077(3)1.070 (5)

512

1.078 (4)1.072 (3)

56
1.081 (4)1.080(2)

52.510

1.050(9)
54

1.090(10)
SI2

1.090 (10)
5(:0

1.090(10)

O. err08 são obtidoe em detl IfJIIWíadoe,oriundoe da divillão do compnmen\o

iotal da .imulação Monte Cado, enjoe dadoe _ão na iabela 3.4.

-
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Tabela 3.4 - Uso do mé~odo MeRO para cálculo de calores específicos generaliJadOl.

Modelo de Aahkin- Tel1er N = 2. DadCllcoletadOl a cada 5 paIIOI de Monte Clllo.

32 16 8
215000 240000 200000
15000 10000 5000
9 2.5 0.8h

Observe a primeira coluna da tabela 3.3 que fomece 01 valores de Yr,

partindo de uma rede 32 x 32. Considere a coluna correpondente a L = 32 e NR = 1,

cujat valores se referem à primeira iteração do grupo de Renormalização. Existe uma clara

diferença entre usar IOmente um operador (primeiroe vizinhoe) na análise e ua&l dois, in

cluindo o operador de segundOl vizinhOl. A inclUBãode um operador de quatro spins (512),

no enta.nto, praticamente não altera o valor anterior. É claro que nessa região do espaço de

parâmeir08 (K = 0.4, K.•= 0.(6) na qual o modelo se aproximado laing dobrado, operadores

de quatro Ipina imporiam pouco para a determinação de YT• Após a inclusão do quarto op

erador· (Se) nota-se que o valor YT difere men08 que 3% do valor exato. Certamente não

podemOl esperar que a primeira renormafusação traga o sistema original para o respectivo

ponto fixo, mal ap6e a segunda iteraçâo (NR = 2) a hamilt.oniana renormalisada se aproxima

mais do ponto fixo e u estimativas para YT (1.081 após Se) diferem JDenoede 0.2% do valor

exato. A terceira iteração mOltra um desvio maior que o anterior e a explicação é que a

essa altura, já estarelDOll!ltrabalhando com uma rede 4 x 4, para a qual efeitos de tamanho

tinHo já S&omuito importantes, pois o alcance doe operadores é comparável ao tamanho

do sistema. Mesmo aaaim a diferença é algo em tomo de 1%. Ao longo das diagonais da

tabela 3.3 podemoe acompanhar o efeito de diferenie8 númeroe de iteraçóes do Grupo de

Renormalizaç&o, em redes de mesmo tAmanho. Por exemplo, para L = 16, o valor 1.068 (2)

após a primeira iteração, e após S6, pode ser comparado com 1.081 (4) para L = 32 após a

segunda iteração. Nesse cuo 08 efeitoe de tAmAnhofinito se cancelam pois 88 redes possuem

o mesmo tAmAnho (8 X 8). Pode-se notar que as i~ações aproximAm YT de seu valor exato.

Segue, agora, um comeniário 80bre a diagonalização de TQ~' Ela é COD8-

:it<.Jda pelo produto da méàia â08 âivers08 operaâores, m08uaàos na tabela 3.2. No que se

refere à. paridade desses produt08 (par ou ímpar pela inversão de (1. e JJ.), TQ~ é da forma
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I PAR x PAR I

ÍMPAR x PAR

I PAR x ÍMPARI

ÍMPAR x ÍMPAR

onde 01 retângu10e repreeentam lubmatrilel. Para IplJlMl!1:Jtara preciÃo doe cílculOl, u

matris. ecmatituíd. pelOl produtOl PAR x IMPAR, tiveram. 1e1ll elementol iguaJadOl a

sero pcü, na auência de um campo externo que quebre a mencionada llimdria, 01 operadora

ímpares devem ter média nula, ~mando a mairis T bloco-di~.

A tabela 3.5.a moetra 01 _ores do expoente critico marginal Y.II, bem como

a sua dependência com o tamanho da beae truncada, e a aturesa de leU operadoree. Os

námeroe à direita de Y.II são 01 coeficieniea (O.) dOi e1emeniol (5.), ou leja, Ie AI é o

operador marpJnal, en~

(3.8)

Com o objetivo de re_ar o efeiio de cada operador, oIhamoB para as

projeções do operador marginal nOl 8Ubesp8çoe geradOl por euu diferen~ buee. Como

pode ler visk>na tabela 3.5, o efeik>dOi operadora de doia apina (50' a = 2,. e 6) é pequeno

e tende a desaoarecer quando o número de operadores de quuro Iplna (50' a = 10 e 12) é

aumentado. A. contribuições doe operadores de doia lpina tamhhrt diminui com o aumento

de iter8ÇÕe8do Grupo de Renormalisação. Ia\o é cansiatente com o faia de que IOD1ente

01 operadores de quuro IPna condusem o valor de YJI para sero (valor eDk». Pode-ee

ver claramente, que da primeira para a segunda linha da tabela 3.5, o expoente crítico YJI

praiicamente não se altera. Iaeo significa que o acréecimo de 5., que é um operador de doi!

spina, não melhora a determinação de YJI. Situação completamente diferente ocone ao de

ecer da eegunda para a terceira linha. Agora Y.II se apramna seDJlivelmentede lero, quando

se acrescenta 512, que é um operador de quairo apina.



Tabela 3.5 - Componemee do operador marginal com o aumenk> da bale tnmcada (Y.~o

expoente marginal). (a) Operadores de doia e quatro 'Pu eaião aqui iDcluídOlpara L = 32;(b) Somente OpeladoM de quatro.Pu aio incluídOl e L = 16.NR

)'M S1SwS45'256514516

(a)

1

-0.36(1)-0.550.84

-0.36 (2)

-0.580.82-0.03

-0.07 (2)
-0.520.74-0.200.37

-0.07 (2)
-0.560.73-0.180.36-0.08

2

-0.34 (2)-0.550.84
-0.34 (2)

-0.560.83O

-0.07 (2)
-0.510.75-0.220.37

-0.06 (2)

-0.540.73-0.190.36-0.09

3

-0.46 (3)-0.560.83
-0.46 (3)

-0.580.82-0.01

-0.07 (3)
-0.500.73-0.240.39

-0.07 (3)
-0.540.71-0.220.38-0.11

(b) 1
-0.33 (5) 1.00

-0.074 (7)
0.920.39

-O.(}~4 (6)
O.'}J0.370.02

-0.002 (7)
0.930.360.020.01

E.ee aio, r..J"",,,~, 01 e1ementol imponaniee para a COII8truçio do 0p

erador margiDal, e por _ CODlb1úmol a tabela 3.S.b, Da qual fOIDMI*e01 operador_ de

qwlO lpiDa aparecem. Ap6e a iDcllllão do quano operador (St.), DoiamoI que o valor de

Y.II •• t' muito maiI premmo de lerO do que o _ar inicial. No~ ainda que o que nOl

permite truncar a bale de uma forma consistente é o faio de que a iniluência doe operadores

(3.9)

é cada ves menor ao Ie aumentar o ftlor de R. Repare DO coeficiente de 511 cujo valor é 0.01

(R = v'5) contra o coeficiente de 510' que vale 0.93 (R = 1).

01elementos do &Uiow~ à direita de T.,de faio diminuem com o aumento
(U)

do alcance doe operadores conforme prowdo por Shanbr, Gupta e Munhy .

A ~a 3.6 moeira oe valor•• do expoente crítico magnético YH' Podemoe

notar que IeUS valolM diferem pouco em ~aI ai colunas e que, por lua wz, apreeeniam

diferençu pequen •• em relação ao valor eDio. laio é caraderísiico do auiavalor mapé~ico,

que é geralmenie muiio menoe aensível a efeitos de bpJAllho finiio e à diaiância do ponio



fim do que 01 aukMlotel WrmiCCl.

Oa errei .WíaüCOl tamhkn aio JDeDOne,devido ao faia de que a par~

subuaída nu expl'ellÕel (2.5". (2.S~ colocada igual a IelO, que é o lalar exldo da média de

operadorel ímparel.

Tabela 3.6 - Autovaloree magnéüCOI do modelo de Alhkin-TeBer para K = o.• e K. = 0.06;

valor esaio YB = 1.875. NR é o eet.o de renormaliJação; S. é o tipo de operadm incluido

na base truneada, L é a dimeDlio da rede não renormaliJadL

NR

2

3

50 L=32 L= 16L=8

S.

1.883 (1)\.879 (1 )1.876 (2)

S~
1.882 (2)\.876(2)\.879 (3)

S~
1.881 (2)1.875 (J)1.879 (3)

s.
1.876 (1)1.879 (1)

53

1.875 (3)1.875 (2)

s~
\.875(2) 1.876 (2)

s.

1.876(1)

S3

1.874(2)

Ss

1.875 (2)

o au~or térmico JDDBtrado Da ~a 3.3, como já mencionado, IIICdra

boa concordância com o ftlor exUo. Entretanto, ao DOI aprmnllUlF do ponia de bifurcação O

na figura 4 , que COrreBpondeao modelo de Pot*a de quatro eltadoa, vemoe que renltadoe

paca o expoeD~ térmico poram IeD8Ívelmenie. A ruão é que amboe oa operadores, térmico

e mgginal, pc:.uem grandee projeçõee Doa operadores de quiro apina. Quando 510,512 e

514 são ÍDchúdol na anáJi •• ) eles ~ que contribuir para que YT vá paca o leU verdadeiro

valor e ao mem10 ~po deftlll levv o wlor de Y.II a sero. Eua competição entre YT

(exa~) e Y.II = O tu aparecer um Yalor ÍDiermediúio para YT, que eiBá enire lero e o leU

valor aMo. &ie 1i1timo,DOpon~ K = 0.28 e K. = 0.264 (prmimn ao modelo de PoUa),

vale 1.438, enquan~ que o valor obtido pelo MeRO é 1.276 (8), uma diferença maior que

10 %. Na iabela 3.3 vimoe que as diferenças eram da ordem de 1 % ou menores, DOponio

críiico do operador C1'0660Ver Y#I (518, na tabela 3.2), e uaando a rel~ão



AT 1
XT = XAT'cs

que em tennC8 dOI respedivoe expoentes críticos pode ser reescrita como

(3.10)

vAT _ 3 - 2Y#I (311)
IT - YAT' •2- cs

A ruão para iuo é que o operador cro"over tem projeção muito pequena no operador

marginal, mesmo na bue reduzida que UI&ID08 ( a análise por MORO comprova eue fato).

A inclusão do operador 518, fornece o valor YtI = 0.23(2), resultado que não se altera ao

incluir 08 demais e leva ao resultado YIT = 1.434(6), muito próximo do resultado exato

r/T = 1.436.

Há. outra explicação para que 01 resultadOl piorem perio do PoUso Como

se sabe, na auaência de operadores relevanies, sob uma transformação do Grupo de Renor

malilação, a hamiltomana vai na direção do ponto fixo de acordo com uma taxa de ftuxo

dada pe!0I autovalores irrelevanies (08 autovalorea relevantes dão a taxa de ftuxo para fora

do ponto fixo). O maior autovalor irrelevante Yc dá a correção dominante ao scaling LY.

onde L é a dimensão da rede renormalizada e Yc < O. ASIim, quanto menor Yc, menores

as correções ao scaling e mais rapidamente vai a hamihoniana para o ponto fixo da trans

formação. Longe do PoUs (K = 0.4, K. = 0.06) eae expoente é pequeno, ~ = -1.838(6),

porém quando se aumenta a interação de quatro spins (K = 0.28, K. = 0.264) eae expoente

já vale Yc = -0.961(7), valor sensivelmente superior ao primeiro e que resulta em correções

maiores 80 scaling. Na verdade o valor de Yc ~ende a zero à medida que nOl aproximamos

do PoUs (K = K. = 0.2746.... ), e nesse ponto as correções tornam-se logarítmicas.

Uma outra ruão ainda pode ser mencionada quando retorn&lIlO8 ao

Apêndice B. Lá estão calculados OBtempoe de correlação para pontos longe e perto do

Poits. Verificamoe que, nesse último caso, 88 configurações estavam mais correlacionadas

que no ponto perto do lsing. Isso contribui para que 88 médias tenham variânciu maiores e

portanto erros maiores. Note que o expoente ~rmico do cr0330ver perto do PoUs ~em erro

na segunda casa decimal, ao p8880 que em torno do Ising detect&II106errOBna terceira casa.

Reunimos, num único gráfico (figura 7) a expressão exata de Y,fT I obtida

de (3.3), (3.4) e (3.5) e 08valoree deese expoente obtidos pelo MeRO.
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1.25
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0.85

0.65
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K4

0.00 0.20

Pipra 7: Expoeaee~co. A c:uva 6 obtida du • .,.. (U), (&4) e (3.5)
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Para finalilar eeee capítulo calcul.,nnl ~ auk>l'IlOrel na linha 00 da figura

4 .. o. reeultadoe obtidae para 01 expoen_ entiCOl aio CODIÍI_~ com a cl..uicação

deMa linha na JDeIID& cl•• da univenalidade do modelo de lIing. Num ponk> de.a linha

(K = 0.16,K. = 0.42), encontrado pelo mé~o da comparação entre correl~, foi feU. a

análiae por MORO numa rede 16)( 16. Com apenu uma renonnaliJaçio e uês operadorea

(primeiro, eegtmdoe _ceiro vilinho eDCOlltrUDOl para o expoente Urmieo o ftlor 0.997 (9),

.& aer comparado com o valor exalo de lamg, YT = 1. O valor do expoeDie crítico magnético,

com apenu um operador ímpar, ~ 1.887 (9). O valor uMa ~ YB = 1.875.
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4.A - INTRODUÇÃO

o capítulo a.n~erior tratou do AT, N = 2 com as técnicas já convencionais

do MC e do MCRG. Neste capítulo estuda.ll108aplicações do Monte Ca.do com evolução. A

p<Uibilidade de varrer amplas regiões do espaço de parâmetroe com uma única. simulação,

permite a abordagem de vários problemas de interesse que aié então seria inviável, a não

ser por um espaço computa.ciona.l altíuimo. A localização de pontos crítiCCIIatravés de

piCOllde calor específico, que eet&lDOlacoetumadoe a ver como ponioe isoladOBno espaço

de parâmetral, aparecem, com o novo método como curvas praticamente contínuas obtidas

em menor tempo de CPU. Esse ganho de tempo permite a utilização de redes cada vez

maiores para uma extrapolação mais confiável em direção ao limite termodinâmico, das

grandezas de interesse. Uma dessas é um cumulante (n) de quarta ordem, cujo valor, no

limite termodinâmico está ueociado à ordem du transições de fase servido, portanto, como

um parâmetro para cl888mcá-laa. Ferrenberg e Swendsen (11) mOl!ltramcomo isso pode ser

feito,CODlum reduzido esforço, DOcaso do modelo de PoUs de oito estadOll e também para

o modelo de lsing com campo magnético amboe 8I8OCiadOl!là u&lJliçãea de primeira ordem,

determinadas de maneira inequívoca pelo DOYOmétodo.

A primeira aplicação que fiJe!DOl!l,descrita em 4.B, COJUlisteem estudar a

universalidade num modelo de Ising crítico com um deíeiio linear. A idéia vem do fato de

que o histograma das grandezas de intereae, realizado em um valor do acoplamenio nessa

linha, permite obter a distribuição de probabilidades para qualquer valor desse acoplamento.

Se a média iermodinâmica dessas grandezas estiverem 8IIBOCiadasa expoentes ClÍticoe não

universais, obiém--se então, a expressão desses como função do acoplamento. É exa.t.amente

iMo que ocorre na linha com defeito, onde o expoente crítico "l, que governa o comportamento

da. função de correlação spin-spin, é não universal pois depende do valor do acopla.mento nessa.

linha. Simulando 08 sistemas num único valor K do acoplamenio ob\ivemoe a expre88ão de

"l numa. larga. região em torno de K.

A ~eguir mostramos em 4.C uma a.plicação ào métoào àe his'<>gramas que

consiste em estudar modelos de Ising com interação multiapin com m spÍIl.8acopladoe ao

longo de uma. direção (horizontal e vertical). A determinaçâ.o da. ordem das transições para
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m = 3 e 4 é fei~a de forma inequívoca, através do cálculo de cumulanteB em larga região

do espaço de parâmetrOl. O enorme esforço computacional que seria preciso para varrer

eua região, eua fosse investigada ponto a ponto, prMicamen~e inviabilizaria a simulação. O

novo méiodo tomou poesível a. realização dena. tarefa. para. divet!os valores das dimensões

do si8~ema, o que permitiu a obtenção de excelentes exirapolaçÕe8 doe cumulan~ para. o

limite termodinâmieo.

4.B • CÁLCULO DE EXPOENTES NÃO UNIVERSAIS

o modelo de Baner é um dOi modelOl que apresentou comportamento

crítico não universal, maa certamente não é o único. Desde o início da década de setenta

Vári08OUir08C8llOl foram encontradoe em que 08 índices críticoe dependiam da co~ante de

acoplamento. O mais conhecido é o do modelo de Aahkin-eller já apresentado no capítulo

anterior mas podemoe citar também o modelo de Ising com in~açõea competitivas entre

primeirOll e IIegund08 vizinhOll(70). Em todOlleues C8lOl o expoente crítico ~varia, mas há

uma espécie de universalidade generalizada para a razão a/'f: Um cuo maU intrigante do

que eues mencionad08 é o do modelo de lling com uma linha de acoplamentoe diferentes

(JtI) (Figura 8).

J
I

III
!J.•

J

I I
III

Figura 8: Modelo de WDg bidimeuioDal com uma liDha vertical com defeito.

Esse modelo, ao contrário doe demais, não apresenta o <y"variávele sim o

expoente da função de correlação ao longo da linha de defeitos ('1-).
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A dependência de.,.,· com a conatute Jl foi obtida por McCoy e Perk (25)

e le expreua como

onde

Q = tanh (PcJ})
tanh(PcJ)

e J1 está relacionado com Jd pela relação de dualidade

(4.7)

(4.8)

(4.9)

A simplicidade desse modelo· aliada à riquesa de seu comportamento

acabaram por traDIÍormá-lo em um laboratório ideal para ~tar novas ~nicu. Já se

utilizou grupo de renormalisação no espaço real (11,12) t finite-sise ecaling (13) e métodOll de

invariância conforme (n). TodOlle8lIeImétodOll têm a desvantagem de requerer um esforço

proporcional ao número de valores de Ji,que ee deseja examinar. A n~a prOpOBtapara eaa

seção é obter a dependência de rf com h,IObre uma longa faixa de valores deue último, uti

li.Jando a técnica de Ferrenberg-Swendaen com uma singela modificação: ao invés de fuer a

evolução na temperatura nÓ8fixamOBesta última e vanamOll o acoplamento Ji. EecolheID08

Ktl = JifJe = 0.4 para realizar a simulação, cujos dados estão na tabela 4.1.

A fim de tra*ar, de forma apropriada, oe efeitos de tamanho finito, seguimos

a proposta de Binder (15) que analisa., sistematicamente, oe cuos devido às correções ao

8caling. Na temperatura crítica Te essas correções, para susceptibilidade magnética de uma

rede L x L, são da forma

(4.10)

onde XO e Xl são amplitudes e Xe é um expoente que descreve as correções ao 8caling.

Utilizand~8e de uma. outra. rede quadrada. de dimensão linear bL(b > 1) obtemoe a. razão

ln[x(bL)/X(L)] • XIL-X"(l - b-X,,)= '1 -
lnb lnb

• A &.mpera&ua cáüca para •••• mocWo &Ó depnde cio u:oplaJMn&o nplar J • , dada por "'T" = J ILn(l + .,fi).

(4.11)



Pode-ee fazer o gráfico de '1- con~ra l/lnb e exirapo!ar lineannenie pala

l/lnb -+ O. Porém a len~a convergência logaritmica exige grandes valores de b, ~mando

enorme o esforço compuiacional neceuário para a realização de uma boa exirapolação. Ao

invés diuQ fixamos a dimenÃo da rede grude (bL), e fizemoe L crescer para três valores

diferentes. O termo L-x. em (4.11) garante um decréscimo mais r.pido doe efeitos de

tN1>A.llbo.Esse procedimento não pode ler adotado muito próximo de b = 1sem comprometer

a precisão do cálculo do lado ditei~ de (4.11) (a razão entre ~ 8uceptibilidades decresce a

ponto de se tomar comparável com ~ erras estatísticas). Por isso mantivem08 o valor de b

suficientemente grande para garantir que 81 razões calculad81 foesem pelo menor 10 vezes

. ,.
malor que 01 errOl esia.tíüeos.

Tabela 4.1 - Mékxlo de Monte Carlo para cálculo de suacepübilidades. Os dadOl são
coletadOl a cada 5 DUIOIIde Monte Cado para K = 0.4

Dimensão da rede (L) 814 20

N Q p8880I Monte C&I'lo
1.000.0001.500.0001.000.000

NQ pa8801deeca.rt.ados para o equilíbrio
5.00010.000 15.000

Tempo de CPU
1.9 h8.4 h 11.5 h

Para calcular a susceptibilidade 8IIIIociadaà. linha com defeito tivemos que

medir a distribuição de probabilidades para a magnetização na referida linha, cuja exprell8ão

é :

(4.12)

onde d indica 08 sítios da linha de defeitos.

Também foi nece8llá.rioobter a distribuição de probabilidades pala a energia

a880ciada 808 spins UQ• A razão para dispensar o cálculo da distribuição para a energia do

volume é que na expressão (4.6) a constante de acoplamento K não muda fora da linha ou

seja K' - K só é diferente de zero na linha com defeito. Mais uma observação com relação

à. expressão (4.6) é que fizem08 a medida de P.,Ja(B,JI) para. h = O pois a susceptibilidade X

que desejávam08 calcular era
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que é proporcional a

lJMIXx = Bh 1aO
(4.13)

(·t14)

onde < M >. significa EIf.JIM PJJ(E, M). O conhecimen~o de P",(E, M) em função de

P,.(E, M) (equação 4.6), permite o conhecimento de Xw para qualquer valor Jc' da constante

de a.coplamento na linha. O conhecimento de PJJ(E, M) é obtido pela. contagem do número

de vezes que um dado pat de VBlores (E,.M) aparece numa. simulação de Monte Carlo. Para

cada par de redes (L, bL) basta uma única simulação, num dado valor de Kl (nesse caso

igual a 0.4) para obter a dependência de ,,*.

Na figura 8 apresentamos os resultados para 3 pares de redes de dimensões

(8,14), (8,20) e (14,20) que estão em concordância crescente com o resultado exato (linha

cheia) dado pela equação (4.7). Para o valor (14,20) o maior desvio em relação ao resultado

exato é da ordem de 3% na re~ão de baixa temperatura (altOl valores de K). Podemos

entender porque a eequência (8,14), (8,20) e (14,20) fornece resultadOl cada vez melhores.

Coneções de tA.mA.nhofiDito para o par (8,~) são menores do que pala (8,14) uma vez que

o valor de L é o IIleIJDO em amboe pórém a valor de b creece o que provoca, de acordo com

(4.11), uma diminuição du correções. Por outro lado o par (14,20) po8I!Iuivalor de b menor

do que o pu (8,14), porém o cretcimento de L gUUlte um substancial decréscimo (L-Xc),

das correções de tamanho finito. RealizlUD08ainda um quarto cálculo para opu (18,20),

que não consta na figura 8. Nesae CaBOo valor de b já era suficientemente próximo de 1

para que o logarítmo da rasão entre aBrespectivas susceptibilidades se tornaaae comparável

&08 erros e&taiÍBtic08. Para contornar i880seria necesaário aumentar o número de pUSO!lde

Monte Cado da ordem de 50 vezes para manier nOl!l8ocompromisso de deixar 88 medidas de

lu[x(bL)/X(L)] pelo menos dez vezes maiores que O!Ierros estaiíticos, o que elevaria o iempo

de CPU a níveis impraticáveis.
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Figua 9: ". coana K obtido de parei (L,6L) para valores (8,14), (8,20) e (14,20) reçediwmea&e, iadicadol
por traçoI dec:omprimeatc» decr.cn~

Concluindo, podemoe diser que oreferido método de Ferremberg e Swend

len pode ler usado de forma muito convincente para o cálculo de expoentes aíticoe não
..

umvemal8.
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4.0 - ORDEM DE TRANSIÇOES DE FASE EM SISTEMAS COM

INTERAÇÕES MULTISPIN

A determinação da ordem das transições de fase, bem como suas locali

zações, em sistemas de spin nem sempre está livre ambiguidades quando se trata de sistemas

finit08. Os efeitos de tamanho tinHo nas transições de segunda ordem 'receberam um trata

mento adequado (30-32) permitindo o uso de sisielIl88 pequenC8 em simulações Monte Cado e

posterior enrapolação pala redes de dimeIllÕes infinitu. Por outro lado, efeitos de tamanho

finito em transições de primeira ordem têm sido abordados apenas em &DOI recentes (T&-T8).

Aqui, não existem as fiutuaçõe8 de longo alcance que caracterizam as transições de segunda

ordem e que dão origem à teoria de escala na região crítica. As singularidades no calor

específico e susceptibilidade em transições de primeira ordem, são devidOl à coexistência

de fases e não existe região crítica pois o comprimento da cOrrelação permanece finito na

temperatura de transição. Se a teoria de eecala em tr&D8içãesde segunda ordem prevê uma

divergência para o calor específico segundo La/I!, nu de primeira ordem o tamanho L da

rede aparece apenas por causa do volume, e o pico do calor específico diverge como Lc, em

d dimensões. Esse comportamen~ (LC) IÓ vale para L -. CX) o que dificulta lUa investigação

por simulação computacional. Além do mais •• diferenças entre u enerrju internas das

fases coexistenies podem tornar suficientemente pequenu a ponto de comprometer a deter

minação da ordem de transição. Exemplo dessu dificuldades pode ser encontrado no modelo

de Potts de dez estados (q = 10), onde •• simulações de Monte Cada (19) não revelaram a

histerese na energia interna, que caracteriza a transição de primeira ordem e na qual se

enquadra o referido modelo.

A necessidade de cl888ificar a ordem das tra.nsiÇÕe8de uma forma mais

precisa, aparece também em sistemas com inter&ÇÕe8multispin. Modelos de Iaing bidimen

sionais com interações desee tipo se constituem em m(> 2) spins interagindo na direção

espacial (horizontal) e a intenção de Ising UBUalde dois spins na direção temporal (verti

cal). Analogamente ao parâ.metro q no modelo de Potts, que serve, também, para cl&88ificar

a.ordem das ir&n8içÕe8,pode-se estudar a evolução do comporlamento crítico do sistema com

o parâmetro m. A analogia com o modelo de PaUs vem da observação da degenerescência

do estado fundamental desse e dos modelos com intera.ção muliispin. Isto pode ser melhor

entendido observando a hamiltoniana. que descreve eI8eSmodelos.
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-PH". = E;J [K,.S(i,j)S(i + 1,j)+ K.nK;~S(i,j + K)] (4.15)

onde K,. é o acoplamento Ulual de lsing (K,. = !ln(l + Vi)) e K. acopla m spms na

horizontal.

Conforme o trabalho de Turban (79) a hamiltoniana (4.15) é au~dual para

qualquer valor de m. A temperatura crítica para o caso iaotr6pico (K. =,.), UBumindo que

a transição é única, é dada por K. = K,. = !in( 1 + v'2), que é o valor do Ising Ulual.

A hamiltoniana (4.15) mOBirauma invariância por reversão de spins, o que

torna o estado fundamental degenerado 2"'-1 vezes, que é o número de configurações difer

entes do estado fundamental com o mesmo valor de pH m. Eue tipo de degenereacência

segue que eues modelos pertençam à mesma claaae de universalidade que o modelo de PoUs

de q = 2"'-1 estados (80). Por exemplo, para m = 3 o modelo deve pertencer à mesma classe

de universalidade do modelo de poUs de quatro estados (q = 4), na qual está também o

modelo de Baxter- Wu (11).

A comprovação deaaa cODjeduraa pula, eem dúvida, pela determinação

precisa da ordem das transições, questão essa que diacutiremoe a parlir daqui, para os valores

de m = 3 e m = 4. ftd primeiras tentativu de determinar a ordem da transição, para et!I8e8

valores de m, {oram feitas UBandoteoria de campo médio (TI) e teoria de escala para sistemas

finit08 (80), esforço que não foi conclusivo para decidir a ordem da transição. Nesse sentido

contribuíram o trabalho de Marifan et al (82), que aperfeiçoaram o modelo de campo médio

e o trabalho de Alcaraz (83) que realizou simulações de Monte Carlo em redes de dimensões

até 132 x 132 para m = 2,3 e 4. Diferenças entre as energias internas das duas fases foram

detectadas, claramente para m = 4 caracterizando uma transição de primeira ordem.

NO88aproposta consiste em utilizar o método de Monte Carlo com evolução

no espaço de parâmetros, para calcular uma grandeza cujo valor mínimo determina a ordem

da transição. Essa grandeza é um cumulante de quarta ordem e como mOBtra Binder et al

(~), está. intimamente relacionada com a ordem daa transições, como veremos a seguir.

U ma transição de primeira ordem é caracterizada pela coexistência de duas

fases, cujas energias internaa por sítio design8.lD08por E+ e E_, respectiV&Inent.eas energiaa
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iniemaa, na trlDlição, daa fues de alia e baixa ~mperuuraa. A disiribuiçio de proba

bilidades PL(E) para a energia interna por sítio (E) numa rede L x L ee conaiitui numa

superpoeição de duaa Gaunianu centradu em E+ e E_,

,T=Tc (4.16)

onde p = l/kT, QL e bL são proporcionais ao volume Li. tal que (4.16) tran8Íorma-se em

uma 8Om&de del~as para L -+ 00. Num pequeno iniervalo ÀT, em torno da tranaição, esse

comportamento permanece e designando por C+ e C_ 08 calores especfficoe das duas fases

Com as expre8Óe8de PL(E) podemOBcalcular médias de E que entram na

grandeza chamada cumulante expressa por

\T, = 1- < Et >L (4.18)
L 3 < E2 >1

Muito longe da tranaição (grandes valores de AT) eomente uma das Gau.

manas do lado direito de (4.17) irá compazecer e estará centrada em U+ = E+ + C+ô'T (ou

U_ = E_ + C_IlT). No limite termodinâmico tem-se uma função 6 e as médias < E2 >,

< E4 > são

< FfJ >= f FfJ6(E - U::tJdE

< E' >= f E'6(E - U::t:)dE

que 8ubstituíd08 em (4.17) resulta

(4.19)

U· 2
VL = 1- U::t:. = -, L - 00, T # Te (4.20)3::t: 3

Se a transição for de segunda ordem, haverá apenas uma função 6 para

PL(E) no limite termodinâmico e T = Te(IlT = O) centrada numa única energia U. Por

isso o limite VL - ~ para L - 00 e T = Te continua valendo por uma transição de segunda
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ordem. Iuo não ocone pata uma. ~ra.nsiçãode primeira ordem, pois aa duas deltas de (4.16)

no limite ~rmodinâmico fornecem (supondo Q+ = Q_)

(4.21)L -+ 00,tT / • 2(Et + ~)
YL mm = 1- 3(Ei + b!)2'

onde VL/min é um limite não trivial e é menor (mínimo) que ~ 2/3 pata. T = Te(L).

Obviamente, 8e a transiçio for de segunda ordem E+ = E_ e (4.21) é

novamente 2/3.

Finalmente o que neceaitamas para calcular VLlmin consiste em obter a

distribuiçio de probabilidades PL(E) para diver808 valores de L, 8eguida da extrapolaçio

de VL para o limite termodinâmico. Para L variando de 12 aié 36, fizemOllo histograma

de (4.15) para m = 3 e 4. Os valores de K.,. e K. foram fixados em lln(l + V2), que

é o valor do lsing Ulual. Guardamos separadamente, no histograma, u configurações du

linhu &copiadas por K" e du colunu &copladas três a três (ou quatro a quatro) por X •. A

evolução du médiu no espaço de parâmetroe foram feitOl variando-se 01 valores de K. em

tomo de lln(l+v'2). Poderíamos também ter feito X.,. e K. variar, uma vez que guardamos

PL (Ei.jS(i,j)S(i + 1,j),Ei.jnK~S(i,j + K» (4.22)

Os dados du simulações que permitiram a obtenção de histogramu do tipo

(4.22) estão na tabela (4.2)

Tabela 4.2 - Monte Cado com evolução para histogra.ma.s de sistemas com inter&Ção
multispin (m = 3 e 4), X. = X.,. = tln(l + .;2). P88808 de Monte Cado ou 1Q3. !

Dimensão da rede(L) 1216182024283032 36
PU80I M.C.

510510415415420420425430430

Paa.desc.eq.
1010151520202530 30

Tempo CPU
5h8.8 h9hllh16 h21.5 h25 h28h36 h

Uma ilustração desses hisiogramas pode ser vista nas figuras 10 e 11, para

PL(E'JS(i, J)S(i+l, j» com L = 36 em = 4,3. A figura 10 para m = 4lD08tra a presença de

dois picoa na disiribuição de probabilidades já indicando uma transição de primeira ordem,

55



situação diferenie da figura 11 na qual apenu um pico comparece sugerindo trnuição de

segunda ordem. Vamoe, a seguir, definir, com mais precisão, a ordem deuu transições.
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Figura 10: Dbtribuição de probabilidades P(E) contra E, onde E - Ei.jS(i,j)S(i + 1,j) para 4 .pina
a.copiados na horizontal. A presença de duu gauaiaDu indica. trauiçâo de primeira ordem.
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Figura 11:: Distribuição de probabilidades P(E) contra E para 3 apiu acopIados na horizontal. Apenas um
pico na distribuição indica. transição de aegunda ordem.
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De poeae dat hiatogramu, que aão aproximadamen\e as distribuições de

probabilidades, podemat calcular médias de W e .E4 com E = EijnK~OS(i,j + K) e usar

4.18 para calcular 01 diversOl valores doe cumulantee VL• A figura 12, com m = 3, moetra

cumulante para L = 18, 24, 30 e 36 como função de K.

0.67

VL

0.65

0.63

0.61

O.6667(8IL-

0.6513(7) L = 36

0.6472(6) L= 30

0.6404(6) L= 24

0.6282(6}L= 18

0.59
0.20 0.25 0.30 0.35

K

0.40 0.45 0.50 0.55

Figura 11,' Curvu rep~tudo o cum1llute reduzido de BiJlder VL COJltn & tem~n.tun K, obtidos a
partir de uma única. simulação. O valor mnpolado pa.n. L - 00 também é moetrado. A transição é de
teg1IJldaordem pua m - 3.
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Os valores mínimoe de!8e8 cumulantes são extrapoladoe segundo uma ex

pressão do tipo

(4.23)

O gráfico VL x L bem como o valor V00 da exirapolação pode ser visto na

figura 13.



Vil)

0.6513

-1.34
V(L)=O.6667 X ( 1-2.666xL

0.6282
18 24

L
30 36

Figura 13: CurYa de VL contra L obtida. a.través de extrapolação segundo (4.23), o limite Voo = ioonArma.
tra.naição de segunda. pua. na = 3.

Os valores de K para OBquais VL é mínimo fornecem 88 temperaturas de

ira.nsição Te(L) para 88 redes finit88. Analogamenie a (4.23) fizemOBuma. extrapolação para

a temperatura crítica da rede infinita T00

(4.24)

o gráfico Te( L) x L pode ser visto na figura 14, bem como o valor extrapo

lado da temperatura de transição Te( 00), cujo valor 0.44 concorda muito bem com o valor

exato !ln( 1 + v'2).
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0.4352

0.4224
/6

-1.66
TC(L) = O.4409x( 1- 5.1136xL

24

L

30 36

Figura 14: Curva de temperatura de transição Tc(L) contra L obtida através de eX1rapolação eegundo (4.~1);
m = 3 e Toco exato é 0.«069.
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Repetimoe ~o eIIe proceeao, iniciado pelo cálculo de cumul&D.~ da figura

12, para o cuo m = 4. A figura 15 mostra 01 cumulantes para 01 diveIB08ÍJUnAnnOl de rede e

o valor enrapolado, cuja obtenção esiá expliciiada pela figura 16. O valor V00 = 0.6485 é um

limite não trivial, característico desse modelo e difere 8u~t&Ilcialmente de ~, caracterizando

uma tr8Jl!ição de primeira. ordem. O gráfico de Tc( L) X L pode ser visto n&figura 17 e o

valor extrapolado 0.44, concorda, novamente, com o resultado exato.

0.67

0.550.50

0.6139(4) L:16

0.6322(5) L:28

0.6276 (5) L:24

0.6226(4)L:20

0.6382 (6) L: 36

0.6485(6) L-CI)

0.5937(4) L: 12

0.450.400.350.300.25

~ ........•...••..•. -.•.••. "
"-

" ,,,,,
", "

",,\
\
\
\ I
\ I'...•..

0.63

0.59
0.20

0.61

0.65

K

Figun1S: CUl'VU de cumula.nte VL contn K para m = 4. O valor extnpolado é repreaentado pelo traço
vertical.

Para esee caso fizemos uma estimativa do calor laiente. A expressão (4.21)

é válida., supondo iguais OI!Ipe801!1'1+ e '1_ Gaussianos. Vemos porém na figura 12, para

L = 36 que isto pode não ocorrer, porém um cálculo rápido mostra que < E >L difere de

B++B_ (a. igualdade vale se '1+ = '1_) em menos de 2%, basta. comparar < E> oriundo de

EEP(E) com a metade da soma dos dois picos E+ e E_ da figura 12. Tomando Q+ :::::Q_

podemos escrever
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-1.47
V(Ll: 0.6485 x { 1- 3.238)t L 1

VlLl

0.6382

0.5937
16 20

L

24 28 32 36

Figura 1-6:Cana de VL contra L, obtida abav& de extrapolação eegu.do (4.23), o limite Voo ;: 2/3 coairma
transição de primeira ordem.

Te (L)

0.4370

-1.94
Tc(L)=O.4409x(I-4.059xL )

0.4220
16 20 24

L

28 32 36

Figura 17: CUl'ft de temperatura de transição Te(L) contra L, obtida através de extrapolação segundo (4.24)j
m = 4 e Te(oo) exato é O.H0ti9.
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(4.25)

e como sempre o calor latente L é

(4.26)

Obtendo-se E+ e E_ em função de < E >L e L substituímos em (4.21).

Usama. o valor extr&polado para VL/min e < E >L pata L = 36 pois < E >L (a energia

interna por spin) não muda significativamente com L. O valor obtido por L é 0.18 ± 0.02

que compara muito bem com o valor obtido por Alcaraz (83) que é 0.20:i: 0.05.

Estaa aplicações são em si de suficiente interesse para justificá-lu, porém

deve ser ressaltado que além disso elu representam um laboratório para melhor entender

o método de hiBtogramu. Com isto foi poesívelestendê-lo e generalizá-lo anociando-o à

técnica do MCRG. Isto será apresentado no capítulo 5.
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#

CAPITULO 5

-
MCRG COM EVOLUÇAO NO ESPAÇO

DE PARÂMETROS.
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5.A - INTRODUÇÃO

Nesse Capítulo moetram08 a possibilidade de uaociar a ~écnica de hiatogr&

mu ao Orupo de Renormalização, o que fu aumentar o poder do MeRO de forma 8urpreen

dente. Nu aplicações, já mencionadaa, realizadas por Ferrenberg e Swendsen, o cálculo de

médiaa se referiam a grandezaa contidaa na hamiltoniana, que eram calculadas em quaisquer

valores doe acoplament08 via biatogramu dessas grandelaa. A relevância do que realizamoe

aqui coDBisteem calcular médiaa de grandelaa que não estão contidas na expressão da hamil

toniana, pois se referem a redes diferentes da original. laio, sem dúvida, amplia de forma

significativa, 08 tipos de hiatogramas e as informações obtidas a pariir de88e8. Por exemplo

calculamoe médiaa, para diver80ll valores de acoplamento, em redes 4 x 4, simulando um

aiatema de dimeD8Õe88 x 8. O auceuo neua tarefa permite uma rápida determinação de

pont08 criticoe dos modelos, pois as conela.çôea em redes de mesmo iA.lfV'.nhosão comparadas
•

ponto a ponto, simulando 08 sistemas em apenas um desses pontos. E o que fizemos no ítem

S.B. Também a análise do comportamento do IÍatema em tomo do ponto crítico de uma

transição conÜllua é de grande intereae, pois contribui para caracterizar o tipo de transição

e a claue de UDivemalidade auociada. Moetramoe aqui a poaibilidade de obter fluxo de

hamiUonianaa renormalizadas em tomo dó ponto crí~icosimulando oe eiatemaa apenas nesse

ponto. Os histogramas necesaárioe para esee objetivo estão moetrad08 em s.e.

S.B - HISTOGRAMAS PARA OBTENÇÃO DE PONTOS
CRíTICOS

No capítulo 2 noe referimos ao método sugerido por Wilson para o cálculo

de constantes de acoplamenio críticas e renormalizadas. A igualdade entre funçõee de cor-

relações em redes de mesmo ta..ma..nhoporém em diferentes estágios de renormalização fornece

a localização do ponto crítico. N08I!Iaproposta consiste em utilizar o Monte Cado com

evolução representado pela equação 2.31, no método de Wilson para extrair os a.coplament08

críticos do modelo de Ashkin- Teller de duas cores. A essência do método, vale lembrar, é con-
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seguir euea objeüvoe realizando Bimulaçõesnum único ponia do espaço de parâmetrOB. Obter

&COplamenioecríticCll do modelo de Aahkin-Teller, conaistiu num dOI ~mu do CapUulo 3.

Porém, o eeforço computacional para realizá-Io era proporcional 80 número de constantes

de acoplamento em que cada correlação era calculda. O número de simulações feitas era

igual 80 número de pontCll da figura 5. A prOpCllta.agora é descrever a. realização do mesmo

objetivo, fazendo uma. única. simulação do sia~ma descrito pela. hamiltoniana.

(5.1)

cujas ca.radelÍlticas já foram d.ritas no Ca.pítulo 3.

Segundo a. pescrição de Ferrenberg e Swendsen o biatograma. da. hamilte>

mana. (5.1) deve ser feito para se calcular a. média das grandezas de interesae para quai.

quer valores de K e K". Porém vamos manter um desses parâmetrOll (K) fixo e faremos

K. variar. Com isto, o hiatograma da hamilioniana ae reaume no arquivo dos valores de

E = E<i;>UiUjp.;Pj. Nu duas simulaçõee usamos K = 0.4 e K. = 0.03 e duas redes 8 x 8 e

4 x 4. A primeira é renormaliJada a uma 4 x 4 e sua função de correlação

(5.2)

é calculada. O supenndice (1) se refere à uma rede 4 x 4 que foi obtida renormalisando outra

8 x 8, designada pelo eubíndice G (grande), ~1) designa o epin (u ou p) renormalizado. A

expresão (5.2) será comparada com

(5.3)

onde (O) significa a rede original 4 x 4 designada por p (pequena) e S? o spin dessa rede não

renormalizada.

A comparação dess88 funções de correlação para vários valores de K. exige

o armazenamento das grandezas que explicitam08 a seguir. Lembrando que .sin) designa O'~n)

ou IJ~n) e chamando E<ii>O'~O)0')0) IJ~O) IJ)O) = EL1 onde L signi1ica 8 ou 4 conforme a dimensão

da rede original cuja hamiltoniana está sendo simulada, fazemOl!lo histograma du seguintes

grandezas
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Rede 8 x 8

PKt (E.,Esi1)Sj

PKt (E.,ESP»)

Rede 4 x 4

Com isto todas u grandezas depois da vírgula contidas em PKt podem ser calculadas para

qualquer valor K~, ou seja se S é uma dessas grandezas então

(K~-K4)B~

< 5 >Kt= EB~..rSPKt (EL,S) e . (5.4)
EBl.,sPKt (EL, S) e(Jé.-K4 )Bl.

A igualdade das funções de correlação (5.2) e (5.3) fomece o valor de K.

que toma crítica a hamiltoniana (5.1). O gráfico de ambas como função de K. pode ser visto

na figura 18 e 08 dadoe da simulação que permitiu a obtenção dessu curvas estão na tabela

5.1.

Tabela 5.1 - Monte Cado com evolução para a determinação de acoplamentOll críticOll. As
simulações de ambu u redes foram feit.u em K = 0.4 e K. = 0.03.

Dimensão da rede (L) 84
NQ de p&lI8011Monte Carlo

300.000300.000

NQ de pa88011deecanadOll para o equlíbrio
5.0003.000

Tempo de CPU
1.5 h0.9 h
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0.90

0.80

0.70- -....J••....J-l.L. 0.60

0.50

F(8,4)

0.100.080.04 0.06

K4

0.02
o.~oI I I I I I

0.00

Figura 19: F(L',L) ~ a funçio de correlação de primeiros vimhos do modelo de AahkiD-Teller, calculada
numa. rede de dimensão L' obtida l'eIlormalizando outra de dimensão L, e a.simulação realizada em K = 0.4
e K. = 0.03.0 valor crítico de K. exato é 0.06. Do cruzamento das correlações obtem-1Ie K. = 0.065.
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5.C - HISTOGRAMAS PARA OBTENÇÃO DO FLUXO NO

·ESPAÇO DE PARÂMETROS

V&IIlOII agora discutir a obtenção das conatantes de acoplameto renormal

indas no modelo de Ising que formam um fluxo de hamiUonianas no espaço de parâmetros,

euja dimeIlBão será restrita a doia : 08 acoplament08 de primeirOll e segundos vizinhos.

Conforme já visto no Capítulo 2, o método de Wilson de simulação de

duas redes serve para calcular conatantes de acoplamento renormalizadas usando pequenas

diferenças entre as funções de correlação (5.2) e (5.3). Detalhamos, na figura 19, o esquema

de cálculo explicitando melhor as grandezas calculadaa.
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< S(O) > I~<S(2» _<S(1» =0(1)1 ~
1 G 1 ~ 1

8 X 8
< S(Z) >

I~<S(Z) > _ < S(1) > .0(1)1 P
Z G 2 P Z

(5.S.

32x32

< S( 1)

>s1
lá X lá

< S(1)
>sZ

< S( 2)

>s1
8 X 8

< S(2) >
2 S

~ <S(1» _<S(O» _0(0)2 G 2 ~ 2

(5.5.

ande

Figun 1~: Eequema de reJlormalização d•• redes para obtenção de CODatUtes de acoplameDto reDormal
izadas.

Duas redes 32 x 32 e 16 x 16 são simuladas e renormalizadas. Os valores

das correlações nas redes são armazenadas a partir de redes de tamanho 16 x 16. Da solução

das equações (5.5.a.) e (5.5.b) obtem-se dois p&Ieede valores das consia.nte8 renormalizadas

(R11),K~1») e (k12),ki2)) que juntamente com o par original (!í1°),O) formam um fluxo

constituído de 3 pontos no dia.grama KI e K2• Se conseguirmos evoluir o par original para

outros vaJ.oreapróximos obteremos pares renormalizados situados próximos aos primeiros.

Isto é o que chA.ma.moefluxo de hamitonia.nas propriamente dito. VeremOt!lagora o que é

necessário armazenar nas dU88 simulações para realizar a evolução da ha.miltoniana original.

70



Já. aa.bemC8o que guardar para evoluir o lado esquerdo das equações (5.5.a) e (5.5.h), como

ia discutido no Ítem anierior. O lado direito daa equações apresentam derivadaa obtidaa da

rede menor, que a80 da forma

(5.6)

onde n = O ou 1 e Q e p são 1 ou 2, lembrando que a conelação .s10) de primeiros vizinhos

para n = O é juatamenie EIS. Para n = 0, precisamos armazenar 88 grandezaa

P(EIs,.s1°).s1°»), como .s10) = EIS, basta P(EIS)

P(E1e, si°) ,si0», analogamente, basta P(E1e, 51°»

Para n = 1 é preciso o hiatograma de

aqui não há. como reduzir a dimensão de P, pois Ele -:# 511). É essencial tentar diminuir

o número configurações armuenadas, pois essas creacem com o volume e P(Ete, 511)~1»

já tem dimeDBÕeaP(l6', 8' x 8'). MencioftlLrnnRno Capítulo 2 que as derivadas podem ser

obtidas da rede grande, porém iao implicaria em guardar P(E~, .s11)~1»,cujas dimensões

são P(3~, 162 x 162) tomandcrse demasiadamente grande para ser a.nnazenada.

Finalmente dispomos de todos os histogramas necessários para evoluir as

médias contidas em (5.5.a) e (5.5.h) para valores de A10) próximos ao valor usado nas sim

ulações cujos dados estão na tabela 5.2.

Tabela 5.2 - Monte Carlo com evolução para a determinação de constantes de acoplamento
renormalizadas (fluxo de hamiltonianas) simulações feitas em A10) = 0.44 e ~O) = o.

Dimensão da rede (L) 3216

No de pas808 Monte Cario
SOO.OOO500.000

No de pa880s descartados para o equiliôrio
15.00010.000

Tempo de CPU
20.3 h5.2 h

o fluxo no espaço de parâmetros constituído por K,.a (primeir08 vizinhos)
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e K,.•• (segunda! vizinh08) pode !ler visto na figura 2Q. Os reauUad08 comparam muito bem

com aqueles obtida! por Swendsen (84) através do método MCRG Ulual.

0.48

0.46

0.44

0.42

ê 0.40

~ 0.38
0.360.340.32

0.00
0.01

0.02 0.03

K nnn

0.04 0.05 0.06

Figura 20: Fluxo de hamiltonia.nu renormalizadu a partir de uma única simulação feita em K•.• = 0.44 e
K ••• = O

Concluindo, mostramOl!lde maneira convincente a pOl!l8ibilidadede juntar

as poder0888 técnicas do MCRG com o método do histograma. Se essa nova técnica virá a

ser útil ou não no estudOl!lde sistemas mais complexOl!le realistas, tais como por exemplo

modelo de Gauge, dependerá da capacidade de manter aa necessidades de memória o menor

pOl!l8Ível,visto que estas crescem rapidamente com o aumento da complexidade do sistema.

72



#

CAPITULO 6

-
USO DO MCRG COM EVOLUÇAO NO
MODELO DE ASHKIN-TELLER N = 3

"..
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6.A - INTRODUÇÃO

o estudo feito no Capítulo 3 sobre o modelo de Ashkin- Teller de duaa cores

será agora estendido 80 C880 mais geral envolvendo 3 cores e anisoiropiL A expressão da

hamiltoniana para qualquer número N de cores acopladoe de forma simétrica é

(6.1)

onde sa( Q = 1... N) representa Spln da cor Q sitUad08 em um pouco da rede bidimensional

quadrada e < ij > significa SOlDasobre primeir08 vizinhos. Um estudo da hamiltoniana

(6.1) realizado por Fradkin (8&) mOBtrou que à medida que N - 00 a transição tipo lsing

em K. = O e [ln(l + V2)]12 separa uma linha de primeira ordem (K. > O) e outra linha

de segunda (K. < O). O caso N = 2, já estudado no Capítulo 3, é baatante conhecido ao

longo da linha autodual, porque lá o modelo pode ser mapeado no modelo de Baxter, que só

apresenta traJUliçõe8de segunda ordem. O interesse em estudar o CaIOintermediário N = 3

é realçado num trabalho de SbA.nJau. (li) onde se mostra que a transição de primeira ordem,

encontrada para N - 00, permanecerá até N = 3. A curic.àdade no trabalho de Shankar
"-

é que eaãa conclUBãofoi tirada depois de mapear o modelo em uma teoria de campos do

tipo Gron-Neveu (8'1). Nesse sentido, fica bastante natural a proposta de Goldachmidt (21)

que viaa quebrar a simetria entre as cores para obter um Gr088-Neveu anisotrópico, que por

sua vez pode ser mapeado no modelo de Sine-Gordon supersimétrico. A vantagem que se

origina desse procedimento é que o fluxo (88) dessa teoria, é característico de uma transição

tipo Kosterlitz- Thouseless (89), o que levou Goldschmidt a conjecturar um diagrama de fases

do modelo a.nieotrópico, de8Crito por (6.2) e que está mostrado na figura 21.

Para efeito de comparação estamos mostrando na figura 22 o diagrama

obtid~ por Grest e Widom (48) no caso N = 3 isotrópico, descrito por (6.1).

74



primeira
ordem

transição,
continuaI

BAXTER
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MCP

~

PARA
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II II I, II nt, I
0.3 ~ ~

,I•,\"K

0.2

~O.8 -0.4 o 0.4 0.8 1.2

Xw = w/K

Figura 21: Diagrama de fues do modelo AT WlOtlÓpico. O acoplamato V ~ ho em 0.056. O poDto
m-alticr:Cticode KT ~ moetrado em K. - 0.25 e Xw = -0.2(W = -0.05). Na íue Baner I todos os
parimetl'08 de ordem < s· >, < S·S' > se cmieum. Na íue n .omute < Si >, < S3 > (011< S2),
< 53 » e leU prod1ltos se oMuam. Na fue m < Si s2 > se ordena de forma •• tifenomap~tica e
< 53 > de forma fenomagdtica. Na fase IV somate < Si S2 > tem ordem utiferromapéticL A fase V ~
paramap~ucLNa fase VI, < Si >, < S2> e o produto se oMenam de forma íerromap~CL

0.7

Figura. 22: Resultados de Monte Ca.rlo pa.ra o modelo N = 3 iaotrópico em duas dimensões. Os pontos
indicam onde as sim-alaçãesforam feitu.
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A hamilioniana collliderada por GoldBchmid~é dada por

e recai no cuo conhecido (isotrópico) quedo V = W = K•.

N 88 próximaa seções estaremos usando todo o arsenal de técnic88, apresen-

tadaa nesta tese para investigar eue modelo.

6.B - DIAGRAMA DE FASES

Com o objetivo de comparar nOlSos reaultadoe com àqueles obtidos por

Gold8chimdt através de campo médio, mantivemOl, na simulação, o parâmetro V em (6.2)

fixo em 0.056 e construímos o diagrama de fuea no plano K - X w, X w = W / K. A

hamiltoniana (6.2) foi simulada Ul&Ddoo banho térmico já. descrito no Capítulo 3. O novo

método de Monte-Carlo com evolução no espaço de parâmetroe foi empregado na ob~nção

de piCOll de calor específico e mínimnll de cumul&D~, ambos relacionados com a localização

dOI pontoe críticos. O ClUI&mento das funções de correlação, já deecrito nOl Capítulos 3 e

5 decidiu sobre a ordem du transições, 'o que poderia ter sido obtido também através da

extrapolação doe mínimos de cumulantes, que foi o procedimento adotad08 na determinação

da ordem da transição dos modeloe de lsing com interações multiBpin. O resultado du DoeS88

simulações esião reunidoe na figura 21.
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Figura 23: Diagrama de fues do modelo de Aalam- Tel1erN = 3 uiaotrópico obtido por simulação de MODte
Cuio com evolução. O. pa.râmetroe de ordem difereDtes de 2e1'O estão moatradoa Da ngura.

Para. entender como obtivemoe 88 curvas críticas vamos descrever o pro-

cedimento para determinação da linha GIl. Fizemos um dos histogramas do sistema.

perto do ponto J, armazenando as configurações EK = E<i;> Sl 51 + Sf SJ + 5; Sj e

Ew = E<i;> SlS:S:S;, para obter PK.Xw{EK, Ew). Essa distribuição permite a obtenção

de outra PK'.X~ como função de P, K e X w que possibilita. a evolução de P no plano

K -Xw. Simulando o sistema pouco à direita. de J, calculamos 08 valores do calor específico

ao longo da horizontal (K = constante) evoluindo P como função de X w, ou seja
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,
Px,x e(X(X ••.-X ••.)!w

PK X' = ••. I (6.3)
•••. ~ P eK(X"-X,,)B,,l..I.IC,.W x.x ••.

Ao encontrar um pico no calor específico ou um mínimo no valor do cumu-

lante, evoluímos Px,x ••.na veriical (Xw = constante), obtendo PX',x", em funçio de PK,x",

através de uma relação análoga à. (6.3), trotando Ew poI Ex e K(X~ - Xw) por (K' - K).

Repetindo a evolução na horizontal até encontrar um novo pico no calor específico, pode

mos obter seguidos pontos da linha IJ. A figura 24 moatra 88 CUI'V88 de calor específico e

cumulantes em alguns deues pont08 bem como 08 dados da simulação.
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Figura 11: Pic08 de calor especffico e mínimos de cumulantes pa.ra uma rede 28 x 28. Numa das CUJ'VU de
cumulantes destacamos a diferença entre as localizações do pico do calor espedico e o mínimo do cumulante.
Simulação feita em K = 0.3 com puao K' - K = 0.01 e Xw = 0.6 com pasao X~ - Xw = 0.003; 300.000
paaaoa de Monte-Ca.rlo e 15 h de CPU. Procedimento análogos permitiram a obtenção das demais linhas do
diagrama de fues.
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Asloca1iJ&ÇÕeIdOI picoe de calor específico e dOI mínimoe de cumulanies

diferem algo em k»mo de 6% para uma rede 20 x 20 e 3% para uma rede 28 x 28, como

conseqüência de correções de tamanho finiío. Porianto a localização precisa desses ponios,

bem como a determinaçio da ordem du transições via cumulante, implica necessariamente

na realização de exbapolaçãea para o limite termodinâmico, ial como fiJeID08no Capítulo

4. Porém o esforço computacional neceaá.rio seria enorme em virtude dos vários números

de linhaa do diagrama e dOI altos tempOl de CPU para redes grandes. Notar nu curvas

do cumulante que, à medida que X w diminui, ao se deslocar de J para I, o mínimo do

cumulante cresce em direção a 2/3, que caracteriza transição de segunda ordem. Porém sem.
realizar extrapolaçõe8 não se pode garantir a precisa localização de 1.

Para a determinação da ordem da transições optamos pelo cnuamento da

funções de correlação, que sempre ocorre numa transição de segunda ordem. Esse procedi

mento, como já vimoe nOl Capítul0l3 e 5 envolve redes pequenas (8 x 8 e 4 x 4) e simulações

relativamente rápida. A figura 2 S'moetra uma simulação realizada à direita do ponia I.

c
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Fig1lra 25: À direita de I o valor de Xw ~ lxo em 0.3 e •• fuQ5es de eorrelação F(Sl) e F(S~) aio calalad ••
como fução de K.
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Pode-se notar a existência do cruzamento das correlações F (SS) na linha

GR, que separa as filei < S3 >= O e < 53 >#: O. O cruzamento porém, não ocorre na linha

de baixo, onde são quebrados os parâmetroe < SI > e < SJ >, caracterizando transição

de primeira ordem. F...a conclusão é reforçada pelu curvaa doe reepectivoe parâmetroe de

ordem < Sl > e < 53 >, com função K. A figura 26 mostra simulações com o Monte-Carlo

usual realiJadaa nOllponiOl destacadOll na curva.

0.380.360.340.300.28

Xw:O.8

0.00
0.26

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.32
K

Figura 26: A Clll\'lLà. elq1lerda repleleDta o parimetro de ordem < 51 > e da dinita reprelftta < 5* >. Os
\'8lores de K iDdicam, aproximadamente, a quebra de < 51 > Da linha IJ do diagrama de íues e de < 53 >
Da liDha GH.

A curva à esquerda que representa < S' > mostra uma mudança nos valores

desse parâmetro de forma bem mais acentuada que a variação de < 53 >, indicando a

transição de segunda ordem na quebra desse último e primeira ordem na quebra de < SI >. O

estudo do diagrama a esquerda de I revela outras características. Agora (figura 27) notamos

o cruzamento de ambu as funções de correlação F(P) e F(S'), indicando transições de

segunda ordem nas linhas GI e GH.
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Fipra %7:À eeq.erda de I o valor de Xw ~ feito em 0.25 e •• tuçóes de conelaçio F(SI) e F(Sa) do
calnladu como tuçio de K.

Com o objetivo de distinguir melhor entre pont08 da linha GH e 08 da linha

GI, obtivem08 88 curvas de calor específico u8&1ldoapenas 88 partes singulares da energia.,

ou seja, na curva GI o calor específico fai calculado como a flutua.c;ãona energia E( SI) dada

por E<ij> S/S] e na curva GH pela flutuação na energia E{S3) = E<ij> SlSj. O pico à.

esquerda na figura 28 representa o máximo valor do calor específico relacionado com E( SI)

e o pico da direita se reíere a E(S3).
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Repetindo ~OI euee procedimentoe, ou leja, piCOl de calor espeá:fico,

mínimoe de cumulante, curvas de mudançu no parimetro de ordem e ClUBamentode cor

relações, obtivemos o diagrama da figura 23, que apresenta IeD8Íveiadiferenças em relação

ao diagrama de fases de campo médio obtido por Goldachi.midt, não IIÓnu posições du

linhu como na deiermmação da ordem du transições. Desde já afirmamos que u poeiçõe8

dOl!lpon~Ol!IF, G e I carecem de uma investigação mais precisa., envolvendo extrapolaçães

para o limiie termodinâmico. A fue II de Goldschmidt que no diagrama de campo médio

sugere < S2 >:1: O ou < 51 >:1: O não concorda com as n08BU simulações, que forneceram

apenas < 53 >:1: O. A linha CGH que no diagrama de campo médio aparece com transições

de segunda e primeira ordem separadu pelo ponto multicrítico (MCP), mostrou comportar

men~o de segunda ordem em toda sua extensão, com incerteza em íomo de G, que como já.

disseIl106é uma região que merece mais atenção, o mesmo ocorrendo em torno do ponto C à

esquerda, ou !leja não podem08 afirmar bueado nu mmulaçóe8 que a linha AC enconba CD

exatamente em C. PodemOl!lgarantir que 88 f88e8são as m08trad88 no diagrama, através de

curvu semelhantes às da figura~. 08 pontos onde a ordem daa traneiÇÕe8mudam é que

necessitam maior investigação.



6.C - DETERMINAÇÃO DE EXPOENTES CRíTICOS

Determinado o diagrama de fases e a ordem dl8 transições vamos, em.

seguida, encontra.r a cl88le de universalidade dl8 linhl8 cnticaa em que 18 ira.naiçães são

con~ÍDuaa, realizando neB8aalinhaa a análise por MORO ~al como íeito no Capítulo 3 para o

caso do Ashkin- Teller de duaa cores.

Vamoe começa.r a análise pela linha BCGB que é caracterizada pela quebra

do parâmetro de ordem < 53 > e que é de &egUnda-ordemem toda sua extensão. Na

hamiltoniana (6.2) nota-se que 51 e 52 estão dispostos de forma simétrica o que não ocorre

com SS. O diagrama de fases mostra quebru de IÍmetria simultâneas em 51 e 52 ou somente

de SS como ocorre na linha BCGU. Em virtude diaBO V&D108 cODStnmuma base de operadores

simétrica em $1 e 52 adicionando-se a esta as operadores contendo 53. CbAmJlndo 51 de u,

52 de JJ e SS de (, teremos como base truncada a que já foi usada no Capítulo 3, mostrada

na tabela (3.2) mais os operadores contendo 53 = (. Reproduzimos

mostram08 08 novos elementos da base fOrmad08 por (, na tabela 6.1.

a t.abela (3.2) e

Tabela 6.1 - Notação para 08 operadores formad08 por (

I Setor Impar I Setor Par=========
I 57 = E. G I S:.o = E"" G(; SzJ --E",,~G~j. ~ = E\i-jl=..n G(J~ = LiUiG + IJiG ~ = E",,(UiUi('(j + J.'.IJj(i(i)

S'J8 = E_,,(u,u'('(j + J.'iIJj(.(j)

530 = E,i-il=v'2( u,u,G(; + J.'iJ.'jG(;)

Eecolhem08 um ponto entre C e G cuja posição é dada por Xw = -1.0

e K = 0.4 e implement.amos o MeRG nesse ponto com operadores da tabela 6.1, repro

duzindo o procedimento descrit.o no Capít.ulo 3. O result.ado para o expoente \érmico YT
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Ta b e 1a 3. 2 Notaçio pua 01 operaclonl farmadOl por ~ e li-

SETOR IMPAR SETOR PAR

55 = L (Cl,:.rCliCl,zy + JJ.r:.rJJ.,JJ.iZ,,);

S: =I(Cl/I; ~ IJ.;,u, .. )""

Sé = L (Cl;(].: - fJ.;/.L; )
:'-j-2,

510 = L (Cl;ClP,IJ. .•)
n"

514 = I (CliCl!IJ.,JJ.j)
1,-ji-2

5'8 = L (Cl;Cl; -IJ.,JJ.,)""

S~= L (ClICl;~fJ.IIJ.;)
""n

5~= I (Cl,(]; + JJ.iJJ)
'i-j,- ••'5

5I:= I (Cl,Cl;JJ.,JJ.j)"""

5'6 = I (ClrCljJJ.IJ.l)
I'-j\- .•'S

está m~trado na tabela 6.2.

Tabela 6.2 - Autovalorea térmicos YT e magnéticos YB, para K = 0.4 Xw = -1.0 e
V = 0.056. N R é o elt.ágio de renormalização ; 50 é o tipo de operador incluído na base
truncada; L é a dimensão da rede não renormalizada.

IN/(illYT f1= 16!-------Y-B-------1

lfl~:=~ll I 1.U~5) ;

2 I ~ 0.90(2)
Sn 0.95(1)
52. 0.95(2)
57 1.848(6

Enquanto o autovalor magnético está. próximo ao valor de Ising, 1.875, pelo

men06 após N R = 1, o autovalor térmico YT moetra uma distância maior do valor exato

1.0. A análise do MORG num ponto distante do primeiro fornece um resultado parecido,

mostrado na tabela (6.3).
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.

1 ~0.92(1) I
Sn

0.95(2)
~t

0.94(2)

1.879(6)

. 57

2

~0.94(2)
Sn

0.98(2)
~

0.98(2)
1.873(4)

57

Tabela 6.3 - Au~va1ores ~nniCOl YT magnéticoe YH, pua K = 0.34, Xw = 0.6 e V =
0.056.

INR l];] Yr ) L= 16 [ .. ~~.~~-~- YB

Os dadOl da simulação que permitiram a obtenção das tabelaa 6.2 e 6.3

reunidOl na tabela 6.4.

Tabela 6.4 - Ul!IOdo méWdo MCRa para cálculo de calOrel!lespecífiCOl generaliJadOl.
Modelo de AQlnn-TeUer N = 3. DadOl coletad08 a cada 5 pueoa de Monte Carlo.

:DÃO da rede 16
NQ de pa.uc. Monte Carlo 220.000

NQ de pa8808 detJCa.rt.ad08 20.000
Tempo de CPU 2 h

Ol!lresultadoe du tabelu 6.2 e 6.3 moetram grande eemelhança entre si

apesar de terem sido obtidoe em pontos muito distan~. A conclUBãomais provável é a

de que a linha é realmente universal e incluída na claue de univeraalidade do modelo de

lsing. Dois motivoe podem eer citadOl para justificar a distância dOI valores de YT do valor

exato. Primeiramente, a localização precisa dos pontos críticoe exige a extrapolação para.
o limite termodinimico doe mínimos dOI cumulantes e em segundo lugar, na análise por

MCRG, empregamOB um reduzido número de operadores, em virtude de termos usado rede

relativamente pequena, o que, por sua vez impede um maior número de renormalizaçães,

necessário para uma boa aproximação do ponto fixo.

Va.moa em seguida usar o MCRG para estudar o comportamento doe ex

poentes críticos na linha ACD caracterizada pela quebra do parâmetro de ordem < S152 >

ou < UJ.' >. Aqui a transição é antiíerromagnética e a renormalização de sistema deve

ser feita atravé8 de IIU88 8ubredes, o sítio de uma 8ubrede possui um vizinho localizado na.
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outra lIubrede. lato é neceaaário para preservar a simetria de 8ubredee. O U80 da regra da

maioria para renormalizar o sistema deebói a simetria de um estado ordenado cuo a rede

e nio a subrede seja renormalizada. No setor ímpar deve-se ter o cuidado de realizar a

BOm&sobre 01 operadores apenas nas subredes, caso contrário o reeuUado da IK>ID& é sempre

nulo. Definindo a variável produto (J /J em cada sítio da rede, falemOl ~ renormalizaçio do

sistema nessa variável. Os resultadat para 01 autovalores térmicos YT e magnétic08 Yg em

dois pontoe diatint08 da linha ACD estio nu tabelas 6.5. e 6.6.
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.
I 1510 I0.90(2 I

512
0.91(2)

S14

0.90(3)

1.807(6)

5,

2

~o1.10(2)

512
1.10(2)

,514

1.03(2)

1.848(5)

I 5,I

Tabela 6.5 - Au~ovalore8 ~érmiC(» YT e magnéticoe YB, pata K = 0.33, Xw = -1.7 e
V = 0.056.

INR(];]-YT-I-L =-1-6-' ------Yg------l

.
I 1 I S10 I 0.90(2) I

512
0.90(2}

SH
0.88(2)

1.788(8)
S3

2

5101.03(2)
512

1.04(3)

1.816(8)

5lf
0.98(3)

I
53

Tabela 6.6 - Autovalores térmicOI YT e magnéticos YB, para K = 0.51, Xw = -1.38 e
V = 0.056.

INR~- -}'j-T -IL-=-1-6-1------ y-B-------...,

Nota-se que, apesar da grande distância entre 01 dois pontoe na linha ACD,

OI!!Iexpoentes não se alteram de forma significativa e se mantêm relativamente próXÍlDoe808

valores de lsing. Reafirmamos que a neceBBidadede valores mais precisos implica no uso de

redes 32 x 32 e 64 x 64 o que permitiria maior aproximAÇãodo ponto fixo da transforma.ção,

bem como diminuição doe efeitOl!!lde ta.ma.nho fi.niio.

Finalmente faremos a análise do MCRO na linha FOI que separa diferentes

valores doe p&râmetros de ordem < 51 >, < S2 > e < 51g'J > ou < U >, < JJ > e < uJJ >

respectivamente. V&m08 usar a base de operadores m08trada na tabela (3.2) em dois pontos

distintoe da referida linha. Os resultadoe dOISexpoentes cIÍtiCOl!!lpodem ser vistoe nas tabelas

6.7 e 6.8.

89

~L~vie;tj'L;t-1;lI; [.1Q1í:.C~~'-i~:íC)'0:;-p:·ç~Ã'Õ'~:i'FãSc
FISICA



.
1 s"0.84(2)

510

0.84(2) -0.09(1)
5,

0.89(1)
512

0.88(2)
81

1.875(6)0.08(2)

Ta.bela 6.7 - Autovalores iérmicoe YT e magnéticOB Yg para K = 0.41, Xw = -0.2 e

V = 0.056.· YAI é o autovalor _ociado 801 operadores 510 e 512•

INR~ YT IL=16' YH ,- ----y~M----....,1

Tabela 6.8 - Autovalores térmicoe YT e magnéticoe YB para K = 0.34, X w = 0.28 e
V = 0.056. YJI é o auiovalor _ociado 801 operadores 510 e 512•

INR1X.I YT IL=161 Yg I-----YM-----
1

S21.12(2)
510

1.14(2) -0.08(2)
54

1.15(2)
512

1.16(2) -0.12(2)
51

1.883(6)

Aqui fizemos apenas uma iteração do grupo de renormaliJação, pois oe

efeitos de tamanho finito mostraram-se acentuadoe na rede 4 x 4, após a segunda renonna!

ização. Nota-ee grande diferença entre 01 expoentes do setor par nos doia pontos da linha em

estudo, sugerindo não univeraalidade. Comprova eeae comporlamento doe expoentes críiiCOB

pares o cálculo do autovalor YAI uaociado &01 operadores de quatro sp1.na510 e 512• cujoe val

ores são próximos de zero, indicando ser estes, componentes de um operador marginal, cuja

caraderíaiica é ser o responsável pelo comporlamento não umveraal dos expoe~ aítiCOB.

Goldschimidt sugeriu, no seu diagrama, que expoentes não univeraaia estivessem presentes

80 longo da linha horizontal de segunda ordem e que esia iermina num ponio multicrítico do

tipo Koeterlhll- Thouless. A linha do expoentes crítiC08 variáveis que obtivemos não é hori-

zonial e tampouco nOll8aanálise é conclUBivasobre a existência ou não do ponio multicrítico.

Acreditamoe ser necessário melhor investigação neua região do espaço de parâmetroe antes

de concluir sobre a precisão do diagrama de f88e8 proposto por Goldschmidt.
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APÊNDICE A

# #

O ALGORITMO DE METROPOLIS
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Seguem, aqui, maia comen~áriOlSsobre o que foi diio no capítulo 2 a respeito

do método de Monie Carlo, mais eepecificamenie IObre a convergência da diabibuição Pi-"

gerada pelo algorítmo de Metr6polis, para a distribuição canônica /(H(%)), dada por (2.9),

(A.1)

Pa.ra que isto ocorra impãe-se o prinápio do balanço detalhado

(A.2)

Seja Ni e NJ o número de sistemas nos estad~ r2. e r2f com energias E, e Ej, EJ > E,.

Usando númerO! aleatóriOB, pode realizar transições {li -+ {lJ com probabilidades l'i, = l'i/

dados "a priori" e que não obedecem (A.2). Realizando tra.naiçêes, de acordo com o algorítmo

de Metrópolis, tem-se

Pt-J = 1'.Je-(B/-BdIKT = PtJe-Il~B

e

o número ~tal de tra.nmçõe8ni - {lJ é Ni - f, com

N.. I - N..P.. I - N p'. e-Il~B,-. - ••..• - i II

e para o processo mver80

o número líquido de transições de!lf -!li é

(A.3)

(A.4)

(A.5)

(A.6)

(A.6)

Se NJJN, < e-Il~, ou seja. poucas partículas no estado!lj, então 6N,_J é maior que zero,

ou seja a transição líquida 12i - 121aumenta., e cresce o valor de NtiNi. E vice-versa., se

NfJNi > e-IJAB,6N é negativo e o número Nf/Ni diminui até que a. diferença. em A.6 se

anule, ou seja., Nf / N, tendo ao valor canônico el1AB.
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APÊNDICE B

-
TEMPO DE CORRELAÇAO
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Descreveremos, abaixo, uma forma de ob~er T, a~ravée de uma simulação

Monte Oarlo.

Seja E. a energia de um estado {li da cadeia de Markov, gerada pelo 81

gorítmo de Metrópolia e Ei+II a energia do a!~ado Oi+Jr, obtido a pariir de Oi apc» K pauoe

de Monte Carlo. Definimoe a função de autocorrelação C(K), que mede a correlação entre

as energias dos estados {li e Oi+", da seguinte forma:

(B.1)

onde < > significa média segundo (2.14), ou seja,

< E,E.+1c >= ar 1 r"Ef':tE.E.+1c (B.2)

Da expressão (2.15) vemos que 0(0) = 1, que é o maior valor de O(K). À

medida que K aumen~a a correlação diminui a~é que Ei IIeja pruicamenie independen~e de

Nessecuo < EiEt+" >=< Ei >< Ei+" >=< Ei >2e O(K) = o.

O valor de T, é o número K de puIOI Monie CarIo que faz a correlação cair

para O(K) = l/e ~ 0.368.

A expressão para a energia do modelo de Aahkin-Teller de duas cores (ver

capítulo 3) é :

(B.3)

Usando a expre8llão acima na simulação, cujos dados estão na tabela B.I,

para obter médias eegundo (B.2).

Tabela B.I - Monte Carlo para cálculo de tempos de correlação

Tamanho da rede L=16
Passos descartados para o equilíbrio térmico

20.000
P&8IIOSde Monte Carlo

600.000

Tempo de CPU
5.5 h

Fixando o valor de K'2 em 0.4, calculamos o ~mpo de correlação T,. para
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oito valores diferentes de K., a fim de oblerv81 de que forma cresce 'T, à medida que nOl

aproximamos do ponto criiico, que nesBe cuo é K. = 0.059. A figura 2'3 mostra euea

resultados.

C(k)

-I
10

K : 0.4

-2
10

o 10 20 30 40

k(MCS/51

50 60 70

Figun.~': Fuçio de autocorrelação DOmodelo de AahkiD-Teller para algu. valores de K .• e K = 0.4. Valor
aítico de K.•é 0.06. As UDidades de • estão em 5 pUlOS de MODteCulo

.
0.04

147
0.05

171
0.06

152
0.09

75
0.10

53
0.14

22
0.20

12

Os valores de Tr que saem dess88 curvas estão agrupadOB na tabela abaixo.

Valores de Tr em função de K. para K = 0.4. AB unidades de Tr estão em p88808de Monie
Carlo (MCS).

I K. I T,.
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O. doia maioree valores de T, são encon~radas para K. = 0.05 e 0.06. O valor

de Te (exato) é 0.059. Nota-ae claramente um pico pata 1, próximo &O valor da temperatura

crí~ica, que já pode ser estimada., de análises como esta.

Outra análise, semelhante a esta., perto do ponto PaUs de quaito estadoe,

cuja localização exata é K = K•. Para K fixo em 0.28, as doia maior~ valore! de T, foram

272 e 225 para K. = 0.264 e K. = 0.24, respectivamente. O primeiro desses é o valor exato

de K. pata K = 0.28. Nota-se a grande diferença entre 1, longe do Potts (171) contra 1,

perto do PoUs (272). A figura 30 ilustra eua diferença, nesae cua, a.s configurações estão

mais correlacionadaa, e um número maior (pelo men~ 60% a mais) de p88808 de Monte

Ca.do é necessário à análise ne88a.região do diagrama de fases.

C (kl

.IÕ' K =0.4

K4: 0.06

14012010080604020
I I I I-2 I I I I10
o

k(MCS/51

Figura 30: Função de autocorrelação no modelo de Aahkin.Teller em regiões perto do Iaing (K = O.• ,
K4 = 0.06) e perto do POUs (K = 0.28, K. = 0.264).
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APÊNDICE C

o MAPEAMENTO DE WEGNER
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o modelo de Ashkin-Teller

o modelo de Ashkin- Teller (47) foi proposto em 1943, como uma general-

izaçio do modelo de laing, para descrever um sis~ma de quairo estadat por sítio da rede,

designados por A, B, O e D. & energiu de in\eraçio entre síti08 viZinh08 são definidas de

tal forma. que to é a energia de pares no mesmo estado (AA, BB, CC ou 00) j t] é a energia

de pares do tipo AB ou CO; !2 se 01 pares forem do tipo AO ou BD e !3 para pares do tipo

AD ou BC.

Esse modelo tem uma representação de lsing propc8ta por Fan (81), na qual

08 quatro componentes A, B, O e D são substituidas pelas configurações de doia spins. de

lsing (0', J,&). A convenção é a que segue abaixo:

A == (+,+) B == (+, -) C == (-.+) D == (-,-)

Considerando J1 o acoplamen~ entre I!Ipiu 0', J2 entre I!IpinsJ,& e J. entre

produtos O'J,&, a ação que descreve o modelo é da forma

(C.1)

onde K. = fJJ. e /3 = l/kT

e

(0.2)

Os valores de e, em função de Xi = f3Ji dão 08 pe80B abaixo:
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(0.3)

Eecolhendo Ko de forma que Wo = 1 tem-se

ox oxox

ox

Pl !J
ox

K1IIK~ox

ox

ox

oxox

(0.4)

ox

o~
ox

Figura 31 Repreaelltação do Iaing do modelo de Aah.kin-Teller.

A representação introduzida por Fan (figura 31) mostra a semelhança com

a representação do lsing do modelo de oito vértices (8-V) (figura 3;),) resolvido de forma

exata por Baxter (.) com a diferença que neste último há apenas um spin por ponto da rede,

enquanto A.T. é um modelo de dois spins (O' e J,S) por sítio.

Wegner (59) eliminou essa diferença utilizando-se de uma. transformação de

dualidade em apenas uma classe de spins (J,S por exemplo). Isto faz com que a rede de spins
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Figura!~ R.epreaentaçio de IaiDg do modelo de oito vértices descrito pela hamiltODilJla -B = Kl~l~'J +
K'J~3~4 + ~~1~2~aS4

J.& seja substituída por uma nova rede (dual) de spina , sem alterar & função de partição,

porém o acoplamen~o é alterado na forma

onde oe novos spina "(interagem via K-.

O novo sistema formado por uma rede de spins u e pela rede dual de spins

"(é a super rede do A.T.

x

x x

I'(J
x

x

A 8Uper rede do A.T.

A tr&Il8formação de JJ para. 'Y vem acompanhada. por uma. alteração dos

acopla.ment06
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onde

1
K; = -ln[pq/r,,]4

(0.5)

e

(0.6)

x

o

x

o

A

o

x

xo

x,,"
vértice

Pode-se observar o surgimento de um modelo,de vértices girando a super

rede do A.T. de 45 º
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Qsspins 11. acopladoe por Ki e oe , por K; fazem surgir uma altemância de

acoplamenioe em diagonaiB paralelas, o que não ocorre no modelo de Baxter (8- V) normal.

V&m08 desenhar oe vérticee A e B e seus poesíveis pe808 de acordo com a convenção: seta

para a direita (esquerda) se 08 spins de ambos osladoe da seta apontarem pala cima (baixo)

e seta para cima. (baixo) 8e 08 spins apontarem para cima. (baixo).

Sub-Rede (Medial) A Sub-Rede (Media!) B

l t l l~• ! t !
-!!

bA = eKi-Kj-Kj+K;

bB = eKi-Kj-Kj+K;

t t l;
f

! li
~ = eKõ-Kj+Ki-K;

,!J = eK:+Kj-K;-K;

t ~ t

1t
. i 1 t

i1

dÂ = eKô+Kj-K;-K;

dE = eKi-Ki+K;-K:
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A mencionada alternâ.ncia da! pesoe 80Isubredes A e B se deve 80 fato de

que K; -t K;. Fazendo K; = K; = K· obtém-se o 8-V normal e lembrando que escolhelDOl

Wo = 1 obtém-se em termos dos acoplamentos originais

ou

Wl+WJ+WJ=l (0.7)

A equação acima define um plano onde o A.T. é um 8-V não alternado.

Na região K. > KI = K2 a transição não pode ser única, porque se 88l!Iim

fOB8e ela teria que acontecer na continuação da linha Baxter, que acidentalmente é a linha

auto dual (86) do modelo. Na continuação o sistema não é crítico, dai haverá. mais de uma

transição.

Na região Kf < Kl.2 queremos saber qual ~V crítico corresponde ao A.T.

também crítico. Para isto fazeIn08 wt = WJ em (0.7) ou K1 = K2 = K. lato resulta em

e-2K. = aenh2K

1
À = K; = -ln(pa/qr)4

que é o mesmo que

1
e-t~= 1_ 2tanh(2K.)

ou

tanh2À = tanh2K.
tanh(2Kf) - 1

Relações entre 08 operadores do A.T. e 8-V.
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Vamos escrever o fat.or de Bolbmann do A.T. na forma

Ao fazer Xl = X2 anulamoe o coeficien~edo operador que quebra a simetria

entre u e IJ (C R = uu' - IJIJ'). No modelo de vértices correspondente iseo significa anular

o coeficiente da deJ1.8idadede energia «(7(7' + IJIJ'). lato vem do ca.eo não alternado em que

Xl = X';I e K] - K';IQ(T - Te)l.v (conjugado da energia de 8- V).

Desta forma, o operador energia do 8-V é o quebrador de simetria (C R =

uu' - IJIJ') do A.T. e a energia do A.T. é o quebradol de simetria do ~ V. Chamado X a

dimeJl8ão anômala desses operadores, ieremOll

X'-V -XA.T.~ - CR

XA.T. _ x'-vc - CR

(0.12.a)

(0.12.b)

Deniro de um mesmo modelo, em~ 811 seguintes relações ligando 08 ex

poentes cIÍüeoe :

(a) - a relação de Ba.xier-Kelland entre a polarização e a energia

XA•T. XA.T.P =-!.4

proposta. por Enting (90).

(b) - a relação entre X~ e XCR dentro do mesmo modelo

1
X( = XCR

(0.13)

(0.14)

sugerida. por Kadanoff e Brown (91). Eles fizeram o mapeamento do A.T. (em K.• = O)

e do 8- V (em À = O) no modelo Gaussiano, que po88ue funções de correlações conhecida.s.

Identificaram 08 operadores e desenvolveram um "formalismo de universalidade pa.ra.a.slinhas

críticas" .

c 104



REFEUNCIAS

1.. E. Sta.nley, Introdudion to Phaae TransitionA and Critica! Phenomena, Oxford (1971)

2. R. J. Baxter, Phys. Rev. LeU. 28, 832 (1971)

3. N. Metrópolis, A. W. Roeenbluth, M. N. Roeenbluth, A. H. Teller e E. Teller,

J. Chem. Phys. 21, 1087 (1953)

4. J. J. Erpenbeck e W. W. Wood, Statiatical Mechanica (Beme, B. J. ed.) voI. 6b, pp

41 (Plenun, New York, 1977)

5. L. P. Kadanoft', Physic8 2, (1966)

6. K. G. Wilson, PhY8. Rev. B4, 3174 (1971)

7. M. NighÜDgale, Phyaica 83A, 561 (1976)

8. S. K. Ma., PhY8. Rev. LeU. 37, 461 (1976)

9. V. Privman e M. E. Fiaher, Phys. Rev. B30, 322 (1984); J. Stat. Phya. 3a, 385 (1983)

10. P. A. Rirvold, K. Kubi, J. D. Gunton e M. Yalabik, Phya. Rev. B29, 6285 (1984)

11. A. A. Belavin, A. M. Poliakove A. B. Zamalodchikav, J. Stat. Phys. 34, 763 (1984);

Nucl. PhY8. B241, 333 (1984)

12. J. L. Cardy, Phaae Transitiona and Critical Phenomena, v. XI, editado por C. Domb

e J. Leibowib (1987)

13. R. H. Swendsen, Phys. Rev: Lett. 42, 859 (1979)

14. K. K. Mon, PhY8. Rev. LeU. 54, 2671 (1985)

15. R. H. Swendsen e J. S. Wang, Phys. Rev. LeU. 57, 2607 (1986)

16. P. W. Kaateleyn e C. M. Fortuin, J. PhY8. Soe. Jpn. Suppl. 26, 11, (1986)

17. R. H. Swendsen e J. S. Wang, Phys. Rev. Lett. 58, 86 (1987)

18. G. Bhanot, K. M. Bitar e R. Salvador, Phys. Rev. Lett. B188, 246 (1987)

105

SERViÇO DE BIBLIOTECA tE INFORMAÇÃO - IFose \f1SICA
~ - -



19. A. M. Ferrenberg e R. H. Swendaen, Phya. Rev. LeU. 81, 2635 (1988)

20. F. Wegner, . Phya. C5, L131 (1972)

21. Y. Y. Gold8ehmidt, PhY8. Rev. LeU. 56, 1627 (1986)

22. J. Chahine, J. R Drugowich de FeUcio, N. Caticha, J. Phys. A22, 1639 (1989)

23. N. Caticha, J. Chahine e J. R. Drugowich de FeUdo, PhY8. Rev. A40, (1989)

24. J. Chahine, J. R. Drugowich de Felício e N. Caticha., Phys. Lett. A139, 360 (1989)

25. B. McCoy e J. Perk, Phys. Rev. Lett. 44, 840 (1980)

26. M. S. S. Challa, D. P. Landau e K. Binder, Phys. Rev. B34, 1841 (1986)

27. J. Chabine, J. R. Drugowichde FeUcioe N. Ca~cha, a ser 8ubme~do

28. D. W. Heerman, Computei' Simulation Methoda in Theorical Phys. Springer-Verlag

(1986)

29. K. Binder, Topicl in Current Phyaica, val. 7, Monte CarIo Meth. in Statiatical PbysicI

(Springer, Berlin, 1986)

30. A. E. Ferdinand eM. E. Fiaher, Phya. Rev. 186, 832 (1969)

31. M. N. Barber e M. E. Fiaher, Anu. , Phya. 77, 1 (1973)

32. M. N. Barber, Phys. Rev. B8, 408 (1973)

33. M. E. Fiaher em Proc. Int. School of Physics "Enrico Fermi", (1971) editado por

M. S. Green, Course LI, pp 1, Academic Presa London

34. F. J. Wegner, Phys. Rev. B5, 4529 (1972)

35. A. Aharony e M. E. Fiaher, Phys. Rev. B27, 4394 (1983)

36. D. P. Landau, Phys. Rev. B13, 2997 (1976); Phya. Rev. B14, 225 (1976)

37. A. M. Ferrenberg e R. H. Swendsen, PhY8. Rev. LeU. 63, 1195 (1989)

38. K. G. Wilson, Phys. Rev. B4, 3174 (1971)

39. K. G. Wilson e M. E. Fiaher, Phys. Rev. Lett. 28, 240 (1972)

106



40. K. G. Wilson, Rev. Mod. Phys. &5, 583 (1983)

41. Th. Niemeijer e van Leeuwen em Phue TrauiiioD8 and Critica! Phenomen&, voi. 6,

editado por C. Domb e M. S. Green (Academic, New York)

42. F. J. Wegner, PhYII.Rev. B5, 4529 (1972)

43. L. P. Kadanoft" e F. Wegner, Phya. Rev. 84,3889 (1971)

44. K. G. Wilson, Rev. Mod. Phya. 47, 773 (1975)

45. K. G. Wilson em Lectures at Les Houches, Ftance (1980)

46. S. H. Shenk.er e Tolochnik, PhYII.Rev. 822,4462 (1980)

47. J. Aahlrin e E. Teller, Ph}'8. Rev. 84, 178 (1943)

48. S. G. Greet e M. Widom, Phya. Rev. B24, 6508 (1981)

49. M. J. Marlina e J. R. Drugowich de Felício, Phya. Rev. A: Ge. 21, 1117 (1988)

SO. R. Shaabr, Phya. Rev. LeU. &&,453 (1985)

51. P. M. C. Oliveira e F. C. Barreto (a eer publicado)

52. E: Ftadkin,Phya. Rev. LeU. 53, 1967 (1984)

53. R. H. Swendaen, Real Space Renormalization (Topia in Current Physia 1982, editado

por T. W. Burkhardt e J. M. J. van Leeuwen (Berlin, Springer)

54. R. H. Swendaen e S. Krinak.y, Phys. Rev. LeU. 43, 177 (1979)

55. R. H. Swendaen, D. Andelman e A. N. Berker, PhY8. Rev. 824, 6732 (1984)

56. M. Novotny, D. P. La.ndau e R. H. Swendaen, Phye. Rev. 826, 330 (1987)

57. R. H. Swendaen, privaie comunicaüon, (1988)

58. C. Fan e F. Y. Wu, Phye. Rev. 82, 723 (1970)

59. F. J. Wegner, J. PhY8. C: Solid State Phye. 5, L131 (1972)

60. R. J. Baner, AnD. PhY8. NY'TO, 193 (1972)

107



61. C. Fan, Phy•. LeU..lIA, 136 (1972)

62. L. P. Kadanoft Phya. LeU. li, 903 (1977)

63. L. P. Kaduaoft Ama. Phya. NY120, 39 (1979)

64. J. R. Drugowich de Felícioe R. Kõberle, Phya. Rev. B25, 511 (19.82)

65. F. Ale••• eR. Kõberle, J. Phy•. A13, Ll53 (1980)

66. X. Kohmoio, M. den Nija e L. P. Kadanoft',Ph,.. Rev. B24, 5229 (1981)

67.C. Fan, Phya. Rev. B8, 902 (1972)

68. R. ShaDbz, R. Gupta. e G. Munhy, Phya. Rey. LeU. 61, 1812 (1985)

69. K. Binder, Ph,.. Rev. LeU. 47,693 (1981)

70. P. M. C. Oliveira, J. Phylique 47, 1107(1986)

71. P. Nigldmgale e B. Blote, J. Phya. 44, 840 (1980)

72. P. M. Lua e Z. Q. ZhUlg, Z. Phya. B12, 315 (1983)

73. N. M. Surúic, J. Phya. Ali, L171 (1983)

74. L. Tarbaa, J. Phya. AlI, L325 (1985)

75. K. Binder, Phya. Rev. LeU. 47, 693 (1981)

76. M..E. Fisher e A. N. Bebr, Phya. Rev. B28, 2507 (1982)

77. K. Binder e D. P. Landau, Phya. Rev. B30, 1477(1984)

78. V.PriVIDane M. E. Fiaher, J. Appl. Phya. 17, 3327 (1985)

79. L. D. Thrbane J. M. Debierre, J. Phy•. A: Math. Gen. 18, 3571 (1983)

8O.K. A•.PenaoD,R. Julien e P.Pfeuty, Phya. Rey. B28, 6334 (1982)

81. R. J.Baner. e F. Y.Wu, Aut. J.Phya. 27,357 (1974)

82. A.Maritan, A. Stella e C. Vandella.nte, Phya. Rev. 829, 519 (1984)

83. F. C. Alcaru, Phya.Rev. BH, 4885 (1986)

M. R. H. Swendaen, Phya. Rev. 810,3866 (1984)

108



85. E. Fredkin, Phys. Rev. LeU. 13, 1967 (1984)

86. R. Shanbl, Phya. Rev. LeU. 66, 453 (1985)

87. D. GrOl8 e A. Neveu, Phys. Rev. D10, 3235 (1974)

88. Y. Y. Goldechmidt, Nucl. Phys. B270, 29 (1986)

89. J. M. K08terlitz e D. J. Thoulea, J. Phys. 08, 1181 (1973): J. M. K08terlitz,

J. Phys. C1, 1046 (1974)

90. J. Enting, J. Phys. ClO, 1681 (1973)

91. L. P. Kadanoft' e A. Brown, ADUala oi Phya. 121, 318 (1979)

109




