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Resumo

Estudamos algune aspectos cta Mecânlca Estatlstica d,e sietemas
cor núm"ro fini,to cle gartlculas. com^exceção ao-."plt"r"-l-;;;;-
número tle partlculas é aa ord.em N = dotn, or.å" r¡ 6 

^'d.lnensão do sle-
tema. Não calcula¡nos apenas firnçõee ternodinâmicas maÊr procuramos
deteminar conJuntos de configurações cuJa probabilidad.ã cie oeorrên-
eia no Ðreemble Canônico a dacla temperatura seja próxima cte 1. A
partir daí algumas funções termodlnâri""" como calor 

"up""iriåo--"pressão são ealcul-ailas. Desenvolvemos técnicas para determinar estee
conJuntos tle configurações de grande probabilid.acle e tratamos em
malor d.etalhe os segulntes modelosr a) Sá" de red.e con potencial
atratlvo de primeiros vizfnhos em 1 dinãnsão e baixa d.ensidad.e ( ¡jt<<V,
N = número de partlcuras, V=nú¡nero de sltios na red,e). b) um

mocleLo semelhante ao 'rModelo da Gota,' de Fisher , em que patlculas
numa eaixa poilem se unlr em aglomeradoe que se movem livremente na
calxa sem gráus internos de liberclade. Consid.eramos o modelo eml dlmeneão. c) o mesmo mod.elo (b) mod.ificanito o critérlo d.e distin-guibilidade. d.) 0 mod.elo (b) corn gráus de liberdade internos aos

ampo gravitacional unifor¡ne. :

g en qualquer dirnensão con campo
ódicas ou llvres ile contomo

da recle . 
. com um spin fixo em um extremo

Estudamos ainda o moilelo (b) no .Fhsemble Grã-ca¡rônlco e compa-
ramos oa resultados neste ensemble fixando o nú.ero médio de p"tií-
culas com oÊ resultados no E\rsenble Canônico.



Abstract

lfe study some aspects of the Stattstical Mecha¡rlcs of sistems
with ftnite number of partlcles. lÍlth exception of chapter L thls
number of partlcl-es is of the order N=1o8) where t is the d,lmension
of the slstem. tVe clontt restrlct ourselves to the calcul"atfon of
theruroclynamleal firncttons, lnstead we look for se.te of eonflgurations
wbose probabiLity of oceurence ln the Canonical Ensembl-e at gÊven
temperature is near to 1. ryris penü.tes us to calcuLate Eome
themoclynamieal fi.mctlons llke the speclfic heat and the pressur€r
feebnics to determine these sets of conflguratione of great probabflíty
are clevelopecl a¡rd we treat in greater detail of the following mod.ele:
a) A lattice gas wlth atractive nearest neighbor potential in I
dimension and 1.ow d,enslty (Wt<< V , N=rtûtrber of particles , V=number
of sltes) . b) A mod.e1 s1Íillar to Flshert s rDropLet Model'f in wt¡icb
partlcles inside a box ean forn clusters which move freeJ.y in the box
wlthout Lnternal degrees of freedom. we consider the model in I
dimention. c) fhe same nod.e]- (b) with the distinguibi]-lty crLter{.r¡n
modtffledl. d) Ihe modeL (b) vì,:ith inteneal to the clusters d.egrees of
freedom. e) The urodel (b) 1n a r¡niforrne gravitational fLelcl. f) The
ferromagnetic Ising moclel 1n any d.lmen$lon with external field a¡rd
perioclic or free bor¡ndary conditlons, and ln 1 climension wlthout
exterrral flel-d and wíth one spin fixecl in the value +1 fn one extreme
of the lattlce. \

le study a].so the mode1 (b) fn the Gra¡rdl-Cano¡rloaL trf,rsenble and
conpare tbe reeulte in thls ensemble fixed tlre mea¡r nr¡mber of particlee
vrl.þh tfrc resulte ln the CanonLcal $rsemble.
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Introducão

-No prssente trabalho estudanos certos aspect-os do comportamento
de etguns moclelos e¡n Mecânica Estatlstica parà nú¡oeros de iartlçulae
flnitos ( sen tonar tinlte termodinâmtco ) . A minha motlvãção para
Lato e p?T" a escolb,a dos modelos bem como_dos aepectos estud,aclos
sera explicada mafe adia¡rte nesta introdução.

Nos capftulos'I e 2 trata¡noe clo gá, de rede com potenclal atra-
tlvo cle prJ.meiros vizinhos ,coresponclente ao mod.el.o de fslng ferro-

4..
nagnétieo Teuand,o tratado no Þrser¡bl-e Crã-Canônlco (ref 1r2). Noggo
f.ntereese é eonsideró-lo em eontato com uln rese¡¡yatório cte calor
atrav6s de pared,es impermeáveis, de mod.o que devemoe utillzar o
Ensembl-e Ganônico. O fato dos slstemas serem finitos noc restringe
no uso d.e equivalência d.e ensembles. Parq o tipo de pergrrnta que
faremos não esperamos nem sequer equivalância aproximada d.e ensenbles
em geral, para qualquer núnero finito de partlculasr por maior que
seJa. Estamos lnteressadoe não apenas ern funções'teruodinânicas
(caeo em que para número grande cLe partfcuJ.as há equivalência bem
aproximada de ensembl-es para este modelo, que nos pernite fazer
cálcuLos coln o Ðrsemb1.e Grã-Ca¡rônico) mas em procurar conjr.rntos cle
configrrações euJa probabilidade de ocorrêneia no Ðrsemble Ca¡rônico
em d.ad.o intervaLo de temperaturas seJa próxima de I; dizenos que
este conjunto de configurações domlna no &rsembJ-e Canônico naquele
intervalo de temperaturâs¡ Construímos estes conJuntos de configura-
ções L partir d.o conceito de aglomerad.os ¡ a 'Iomerad.o de I partlcula
é r¡na partlcula sem primeiros vizinhos na rede , aglomerad.o d.e 2
partlculas é formad,o por 2 partlculas primeiras vizinhas sem outras
primeiras vizinhas, etc. Proeuramos determinar as condlções ( tempe-
ratura=Tr número áu partículas= N, número de sÍtios na rede=Vr
potencial- atrativo= J) para que o ÐnsembLe C nônico seJa d.onlnado
por configrirações coût s6 grande aglomerado ou,rro outro extremo,
por eonfigurações com apenas aglomerad.os cle una partfcula, ou
alnda por configuraçõe interoediárlas a estas. hocuramos tarnbrin
verificar em que cond.ições as passagens de r¡ma sÍtuação de dominação
para outra com muclanças de tenperatura ocorrem em pequenos interva-
Loe em torno de temperaturas l¡em definidas. No capltulo I trata¡nos
casos com poucâs partlculas¡ N=2e3, isoland.o alguns aspectos do
comportarqento d.o mod.elo nestes casos. No capltulo 2 trata¡ros casos
com N= loo"eß t dlmensões (ern>l=3 lsto é a" ord.em do número de
Avogadro). As d.iferenças inportantes entre este caso e o. com poucagt
partlculas são estudadas e desenvolvemoe nétodos para ana11""" u,e
d,ominagões -que serão utlli zaô.os também nos capltulos seguintes. O

casoy= {, X?<V (baixa densidade) é tratado em ¡naior deta}he.
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No capltulo 3 tratamos mod.eloe que tâm semelhança com

o lMoclelo cla Gota'd.e Flsher (ref 3).,Nestes modelos o concelto de

aglomerado é inclusive ingrediente de €tua definlção. Os modelos são
ããstituidos por partlculas no interior de uma c.i*a e^ Ð dlurensões

(quaiÊ oB aglomerad.os depende do
interior da caixa. Cada aglomerado
as partlculas que o constj.tuem.
enclo o número de aglomerados de

cada tipo pernrititlo presente bem como como se dietrlbuem suas posiçõee
e momentos (desprezaremos sempre o volume excluido pelos aglomerados
para, a distribuição de outros aglomerados, o que equivale a consj.cle-
iar os agJ-omerados como pontuals). A fornração de aglomerad.os é acom-
panhacla de diminuição de energia (energia de ligação) ¿e mod.o que a
ènergia de cada configuração é a soma das energi.as cinéticas cóm as
energias d.e ligação d.os aglomerad,os, A especificação do modelo depen-
de dizermos quais são os aglomeraclos posslveis e quais suas energias
cl.e llsação. Consideraremos'apenas o caso d.e _agl-omerad.os análogos aos
do gá," de recle em I dimensão tratad.o no capftulo z, ie, os ,.gior""r-
d.os pod,em ser de qualguer quantidad.e de partlculas e a energia d,os
aglomerados de o( partlculas é proporcional a a- !. .

A1ém de tratarrnos questões rrrárogr" à" que tratanos com respei.to
ao gás de rede, é posslvel tratar este modelo exatamente no Ensemble
Grã-Canônico e fazer aB mesmas perguntas (sobre doninações) fixanilo
o número médio de partlculas. As respostas para baixas temperaturas
são.bastante diferentes, mostrando a não equivalêneia sequer aproxi-
macla destes ensembles, para estas perguntasrneste caso. Mod.ificanclo
a forma cle eontar os agl,omerados (eritério cle distinguibilidade),
obtivemos um resultailo qual-itativamente iliferente para a passagem
cte uma d.oninação para outra com varlação na temperatura, embora não
eeJa tota,lmente elaro o significado ffsico desta nodificação no
mode].o.

, No capltulo 4 nodificamos o mod,elo do capltulo 3 introduzindo
graus cle llberclad.e Ínterrros nos aglomerad,os. Verificamos como os
aspectos estuatad.os no capltulo 3 se modificam. Estes gráus d.e liberda-
tle são introduzldos ao modo de Einstein (ref13) correspondenilo a
oscílações harmônicas independentes nos aglomerados. O fato destas
oscilações harrnônicas corespond.erem a estados ligados exige que
as trr¡nquemos não perrnitind.o que ocorram com energia acima de um
máxlmo. Fazemos a análise com e sem este truncamento, obtendo resulta-
dos multo d.iferentes a altas temperaturas.

No capltulo 5 eolocamos o modelo do capltulo 3 num canpo gravita-
cional uniforme, verificando ae nodificações no comportamento. O

resultado mais interessante é que mesmo que a. parede superior (aque-
Ia onde o potencial gravitacional é maior) for levad.a ao infinito,
lná, a temperaturas suficientemente baixas, dominação por confÍgura-
çoes com um uni.co aglomerado.

i
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No capltulo 6 estudamos alguna aspectos do comportamento clo

moclelo de Islng ferromag-nético com intgração de primeiros vizinhos
i-ref f) no esplrito de procurar dominações. Par¿l o modelo em I dfmen-
sáo compara.mo8 oa resultados com os resultaclos exatos.

MÍnha motivação inieial para estudar estes problemas foi a
forma tratada nos capltuLos I a 5
stados e]-ássicos da matéria:
mode).os em que estivessem idea-

ulas .formarem redes ou E e moverem
independentemente eom pouca Ínteração. Tratej. casos com número flnito
de partlculas poi.s á o que temoa na Natureza. Como argumentado no
capltulo 2, localizel para estes mod.elos 3 regiões cle temperatura
(fixos Nr Vr J) : a balxas temperaturas (abaixo de uma temperatura T*)
dominam configurações com I grande aglomerado constituido pela grande
maioria das N'partÍculas. A altas temperatura.s (acima de uma tempera-
tura T** ) dominam eonflgurações com a grande maloria clas N partlculas
foroand.o aglomerado de uma partlcula.Relacj.onei a primeira situação
com o estado sólido e a segunila com o estado gasoÊro. Ðrtre estas
temperaturas Tx e Tx* o estudo é mais detlcado e exceto para o modelo
do final do capltulo 3 não obtive muita inforrnação (obtive algumas
lnformações rJ.gorosas tão pobres que não as apresento neste trabalho).
Pensel num llquicto como eatacl.erizaclo,por d.ominação de configurações
com vários aglomerados d.e várlas partlculas, Iembrando uma ordem d.e
curto alcance (a respeito de fatos e teorias sobre llquidos pod.e-se
consultar, por exemplor &s ref 6r?18). Apenas para o model,o do final
do capltulo 3 está claro que isto aconteee para temperaturas entre
T* " r** , em.bora haja ináletos d.e que tambSm ocome para os d.emais
mocleloe.

AIén¡ destas dificuld.ades, outro grand.e proble är" enfrentei e
não foi posslvel resoLver se refere å eonstâ.rrcla d.as ternperaturas
T* e T*x quanilo mudamos a eseala dos mod.elos, ie, lazemos uma trans-
formação do tipo

W _+À'o V _rN J_+J
Para que houvesse consistência com a interpretação buscada estas
temperaturas déveriam ser eonstantes ou variarem apenas desprezivel-
mente para muilanças bastante grandes de escala (abrangendo as escalas
em que os resultados experimentals mostram constância). Uma vez que
epenas obtlve limitaçõee superiores e inferiores para as.ternpera'brtras
r¡* e T** como funções de NrV e J e não aeus valores, não consegui
verificar se isto ocorre ou não.

Esta dissertação não é uma defesa destas 1déias motivrrdoras, e
slm a apresentação de resultados eonere'bos que forarn'obtidos e que
poclem ter interesse inrir:penrlenbe (c,n perrticular på¡ra teorias de disso-
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rlo caoo de po1fmeros, tloo quais
te muitas vezes nu¡na cadeia).. Mert
que ftque mals cl-aro ao Ieltor o
atei e tanbéß porque cteseJo d.lscu-
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Noseo prlncipaL obJetivo em fazê-Io é pr'eparar a discussã,o de casos

som ßul.tas partlculas, fsolando aspectos do comportamentp e verifican-
a

do como estes ee modificam quand,o aumentamos progresslvamente o numero

de partlculag. Estes problemas con pousas part{eulas tên um interesse

próprto llgado a reações qulmicas (em partlcular d.issoclação térm1ca).
probLemas cle equillbrÍo qulmÍco usando Mecânlca Estatlstica podem

ser encontrad.osr por exemplor eñ (ref 9r1O).

Começaremos eom o easo ile cÌuas partfculas. Coneicleremos as iluas

probabilidacles depend.entes da temperatura .

po = probabl).tdade de que a6 partlculas não eejam primeiras
vizinhas

pt - probabilidacte de que as partlculas seJan primeiras
vlzinhas

obviamente, po+ pr = I

No Dnsemble Canônico

It, É_
z

V

f\I
1ez = 3-.*

go= rúmero cie configurações em que as partículas não são

q
d

oncle rl

primeiras vizinhas

Bf= número de eonfigurações em que as partleulas são
primei-ras vizlnhas

Senclo a rede periódica em cacla uma das v dlreçõ€sr temos

2v
?t Vv

ð 
o,=

)
V-
2-

V (zn*d
)ol

Se a recle for 6pand.e (v>>I), go será de ordem de Vz" g1 da ordem

cle V. fsto ê facÍlmente compreenslvels uma partlcula está em algurr

d,os V eltios e para gt contribuem aB configurações em que a outra
eeta nuns poucos sltioe primeiros vj.zinhos enquanto para Bo contrj.buem

aa configuraçõee em que a outra partlcuta tem quaee V sltios para Be
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cApfTULo r - cÁs DB REDE cot/t poucAs pnnrf CULAS

Neste e no capltulo seguinte tratarernos o gás de reile eom intera-
g{o atratlva de primeiros vizlntroe em redes cúbicas.

SeJa uma red.e eúblca em ) cllmensões, finita (com V sltlos).
N (w<V) partlculas indistingulveis podem oeupar cacla um dos sltios
sem que mais de uma partlcula ocupe o mesmo sltÍo. Urna configuração
do sietems, é portanto uma illstribuição ctas N partleulas pelos v sltios.
fsto equivale.a atribuir'o nrinero 1a N sltios (ocupados) e o aos

¡estantes v-N sltios (vazios). a hamlrtoniana ito sj-stema é

rl, H= J Z 1,tl¿ r

<L,i>
oncle J ê conetante positiva (poteneíat atrativo), i 

"* designam

sltlos u tlté o ou 1 conforme o slt:.o li esteja, réspectlvamente, vazío
ou ocupad.o. A somatórfa eomo grafada significa sona sobre todos os

pares L e & de sltios pri-rneiros vizinhos. Usaremos sempre cond.ições
. a -.perioclicas ile contorno, o que signlfica fechar a rede num toro.

.ì

Este modelor g[ê corresponcle ao modelo feruomagnético d.e fsing
após mudança de enseroble e variáveÍ.s, tornou-se mais consid.erado
após a pubricação d.e (ref 1), em que se'enfatizou o seu paper cono

aproximação para a parte espacial (após integração nos momentos) no

cálculo da função de parttção de u,n gás clássico d.e par-bfculas cortr

harcl core e interação atrativa de curto alcance e se apontou sua

lieação com o mod.elo de fsing (para um apanhado histórico ver ref 2)

Conslderaremos o modelo em contato com um resenratório térrtico
atravás de parecles imperrneávels, de mod.o que devemos utili zdr o

Ensemble Canônico.

i

Neste capltulo trataremoe casoE com poucas partlculas: N=2e3.
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a1o|a'î (consideramos sempre ) pequeno),

A balxae temperaturas o fator S ; grand.e e resuLta

{ Qo <<
l4

.â, altae temperaturas fl=t de moclo que tod.as configurações têr:o

probablLü.d.ades próximas e

PÂs 3"*3t

^)
1,=

P"=

1r

, fl.t

PoePr 8AO funções'nonótonas de T

I
z

I ?"

P,

---.--é Þ
T

Há uma competição entre baixa energia e a1.ta degenerecôneia
(entropia) I a baiixas temperaturas é mais inportante a energia, a

altas temperaturas a degenerecêncj.a; por outro lado, a energia é

menor quando as partlculas estão próximas, mas a d.egenerecência é

n¡aior quanilo elas são independentes. É i=ïo que está por traz de tudo
que farenos atê o capltulo j.

Vamos agora procurar ajustar os parâmetros V-e J para que haJa
duas reglões de dornlnação (uma com pr 3 I e outra com poã f ) e u¡¡a
pequena faixa de temperatura em que se d,á, a passagem d.e uma d.ominação
para outra.

*
Como po 6 crescente s pr

na qual

1"(r*) = p,(r*)

clecrescente há apenas uma temperatura

T,F
,l

,^. (*)
'(r /

em torno de TÈ

icações futuras

T

r
ã

Para caracterlzar uma rápid.a varlação de po € p¿

poclerlarnos careu.la" n$ o,, þ, , mas. com vistas ås ap1

é mals lnteressa¡rte calcular
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d ?,

?.

l

I
8-

q Fü
e, 4fl1

å"

Ttr

T
(-+) = 

Ë
!t
l.

T)F

àr Jr o3 ax

É po""lvel aJustar .l e $f ae forrna que T* tenha um dad.o varor
-!^qualquer e +* seJa tão grand.e qqanto se queira, Ðrtão o comporta-

niento de Po e pl 
"erá como ilustraclo abaÍxo, con uma mudança brusca

em torno de :1* ì

I

L
2

Jr
f

P"

?,
-r

Nestes casos

vale a aproximação
I

&

2e
[,

Qr
á grande, o que ocorre para V grande e então

2v
Umi aspecto pouco.atraente clestas condições pr"u. qo" haja varia-

'a

çao brtisca e a orclem de granCteza que d.evemos atribuir a V.por exempro,
para vaiores tlplcos em interações mol-ecuJares l

-r
..t

)= 3 J- ,{o ,-V

conseguimos ajustar valores cono

T tro'k Á
ãÍ

ol ,)

às custas de

o

se a distância entre sftios vizinhos for considerad.a com trln tamanho
tlplco d.as distâncias interatômicas, como rÅ, este vorurue será

4soo o3
A (\v\,

fuginclo a qualquer eseala conhecida no mr.rrdo flsico. Veremos nos
capltuloe segulntes como igto se modiflca quando consideramos sistemaa
eom multas partlculas.

J

/r'\I-..l=
\ Pc .,'

*

,leV

,l;

LIlo' 43oo

V t
¿t 2+o 3o
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.Consld.eremos agora o elstema com 3 partfcula,s. Há 3 nlvele ener-
gétlcos: O, -Jr -2¡ e consicleraremoa 3 probabilidadee correspond.entes

'' 
Po = probabiì.idade de não haver 2 partfcul-as primelras vizinhas
P¡ = Probabllldade d.e 2 BartlcuLas aerem primelras vlzlnhas

e a outra não interagir com estas
p"= probabllidad,e de as 3 lnterag'iren

Eete úttimo caso corresponde ås 3 partfculas alLnhadas ou em ângulo

reto (casot>1) ì
_'

,.'

Eara sj.stemas eom mais algumas partlculas as várias posslbilidad.es
das parülculas se -disporen lraz problemas comblnatórios comp1icados.

Com I partlculas aincla podemos explicitâr estes aúneros de eonfigura-
ções iom cada disposição, mas propositacta^mente evitaremos fazê-lo
enquanto for posslvel para veriflcar o que é inclependente d,estes nrÍne-
¡o8o- DefÍndo Eo,g! e 87 de forma análoga eo que fizemos para 2 partl-
culasr no caso V>>1 temos

\'.

a.V

. 8o , r aL ., az eonstantee dependerites de )
A Justificatlva para estas apro:clmações é a mesma dada no caso de 2

paztlculas.
/-

/\/,
Iemoe
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Nog linites de temperatura
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TO

Há uma tlepenctêncla da temperatura do tipo

fo

Se fosse ão = 4q = àL
T

, ocorreria al.go muito lnteressante. Te-

tlt*o" rsTd?z

P,t' V

Ajustando V e J eomo flzemos para duas partfculas terlamos comporta-

mento abrupto'd.e ?r+

fo
e þ

fr
em torno ila meema temperatura T ì\

T
0 comportamento de Po I P{ ¡ Pz seria da forma

?. 1"

I

.L:
?"

* t

-apr

fz

O-t =

lù

9v

T

O-z

1,= P"

ztz zv-4)

I

L
.1

¿t,

&o= I
g

?¿

?r
1.
fo

=r
¿¿

Í

h

o- z
I g I

a
3l

a

resuLta
@r

o-o V
que dá margem a duas temperaturas

tt

ßJg' fùs
e.

V

* T,J?1. I^v * 1"7 Lv.J"fr,

Gontudo, para valores cle V que são nescessários para haver mudança

brusca, como o que obtivemoe, podemos despreet"[,.7,eLa."t face a",l.r,V

e as duas temperiaturas são pratlcamente lguais, havendo , de fato um

comportarnento como eoboçailo no gráfico acima.

?, .+-
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gLPtrvr'o-2 -cÁsDD REDE COM MUITAS PART f cur,ns

Neste capltulo conslcteraremos o mesmo mod.elo do capltulo anterior
nas com N>)1. Esta é a única conctição para oÊ raciocfnj.os que fáremos,
porém sempre que neseeesárj.o erplicitar o valor de N, nós o tomaremoe
da ordem de 1O8) gpe em ! = 3 é ¿a orcfem clo número d.e Avogadro.

a diseussão que faremoe no inlclo deste c"pftuto inilepende incru-
efve de o sistema ser um gás de reile. Coneicleremos urn mod,elo com

nlveis de energia Eo=Or E{= -I, E¿= -ZIr... r EL= -IrJ com d,egenere-
cencias respeçtivas go

canônica é
¡'8r¡ t 8z r ... r gL. A firnção de partição

Z Zgr
L

ßr,L
d

I-= o

Estamoe interessad.os em procurar clominações no Elaeemble Canffnico,
nas para tanto rrão é preciso explicitar as probåbilidades d; cada
nlveL energético (apenas o fizemos no caplturo ]- por razões d.e clareza),
basta proeurar termos de z que superem em muito a soma iloç demais.
Por exempLor sê para uma temperatura

' I 
ß;rr; 

$c Jo' >>
para algum !-. o que equivale a 

9*'9-

FTEZ rO
(- \J3

temos domlnação peras configurações deste nlver energético. Ern gerar
tsto é muito forte, embora aconteça para temperaturas suficintemente
baixas e eventualmente também para t.emperaturas suficlentemente altas.
É mais comum a situação em que a função de ,q.

ßr 'L]r = $r d (,t= o,!, ,,, , L)
tem un cornportamento como esboçailo no gráfico abai.xo, com um máximo
pronuneiado num [ . E'rn geral não podemos desprezar todos demaie nlveis
energétlcos com rel-ação a apenas ester lnas 6e considerarmos níveie
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num entorno de I multo menor do que o conJr.rnto tod.o de O a L¡ , bastará
para contruirmos urn conjunto de configurações que domine no Elrs.enb1e.

Quão grand.e deve ser o lntenralo em torno d.e -,9. aepenae da preclsão que

se deeJa ter ao d.espresar oB demais nfveis. Dn particular, ao calcular-
moo.funções ternodfnâmleas cuJa contribulção devicla a nlveis próximos
de I nr¡m entorno sufÍclente para d,oninar o Ensemble é próxi,oa d.a con-
tribuição devicl.a ao nlvel A , baste consid,erar o próprlo nfveL -f ,

senclo fnclusive aeÀescessário expli,citar o seu entorno. Iremos nos
referir a este easo d.e donlnação como doninagão em torno ae I .

tt-

¡

T

Àlnda independentemente de explicitagão d,o mod.elo podemos d.iscutir
o caso cle baixas temperaturas. A função )lapresenta,)par:a temperaturas
suficientemente baixas, aoruinaião em torrro cte [ = I,, qualquer que seja
a função s¡ . Para temperaturas:artas Jt = r e tÊft* Deeer¡hamos a

seguir os gráficos d" à* a partlr de r¡.n 
ft1 Senérico nestes c&sos extremos

t L

t t-

L l

àt

L
!,t

J].,^f"^üo^ boi"n

br

¿- ¡J-
Tr.t+FtçJuo' o"lllo-



Para toila função g exiete uma temperatura tX (eventualmente oo )

definida Por

T*
paîa uma temperatura um poueo inferior a T*

T = J-*- ¿ [e>o ) -+ +

r3

S (S''o)

kr [t'r* t) /J
fe

Io
L- I-

ð,Ltr*+€.)
llesmo para ¿ (e portanto tantém 1 ) pequeno, para r, - [ grande

pocleremos ter

e portanto há dominação em tom.o de I = L para temperaturas pouco

abaixo de 1l+

Vamos agora considerar o Sás d.e rede em 1 d.imensão. Em maior
dimensão 8r se'torna diflcil de estimar devido aos muitoe tipos de

agJ-omerailos de partlculas que se podem fo¡mar na rede. Calcul-emoa gr ,
o número de configurações com energ.r -il. Record.anclo a defdnição de

aglomerados dada na introdoção : aglomerad,o d,e I partlcuta ê constitu-
tdo por uma partícula sem prineiros vizinhos, aglomerado de duas
partleulas por duas partlculas primeiras vl zj:¡t'rras sem outros primeiros
vizL¡rhos na rede, etc. Escrevendo 4o = núrnero de aglolnerad.os de uma
partfcula, n1 = nrîmero de aglornerad.os de du¿r.s partlcùÌas, etc, ternos

I

' Depend.endo da. função B¡ pode existir uma temperatu*" T** definida
por

=** = l^+ ft. to,*] r )r*r Lì-) <'l

Raeioelnio análogo mostra que pouco acima de t*x trá d.ominação em torno
de T= o.
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tvl) !'rLot ),,r, +3ot2+,,' + N otl-l

UZ) /t, * 2tz+ ,,, + 0-l) {l-r
l.|

L

Qualcluer N-upla de números que obedeça estes dols vlnculos correspon-
de a. conflgurações que contribuem para 81 . Mas para cada uma destas

N-uplas ná várias configurações, corresponctend.o a posições d,iferentes
ilos aglomeraclos naìred,e. Se N for da ordern de,.V será multo difícil
ealcular em quantas posigões diferentes na rede pod.e-se distrÍbuir um

conJr¡nto claclo cle aglomerados, mas se V>>N a eoloeação de vários aglo-
nerados na rede pouco modifi.ca o nú^ero de possibi.lid.ades para a colo-

i cação do próxipo. Vamos agóra tor¡ra,r este raej.ocfnio rigoroso.

, Dad.a a N-upla n = ( no ¡î,t , ... ,qt-ù devemos distribuir na rede
no partlculas Eeü que tenham prineiros rriuitthos, tl1 pares d.e partícu-
las prinelras vizinhas sem que tenham outras prímei-ras vlzinhas, etc.
Para eolocar a primeira partícul-a livre ná V lugares, para a segsncla

V-3., nas para a terceira oìinero pod,e ser V-5 qu V-6, cle acordo
com a clisposigão das prJ.meirae d.uae

?"ùM-!^/,.oÀ pr.- o_ Sg

V-s
/

,/a' Estas ambiguid,aile dificultam o cáIculo exato d.o número d.e distribuições
nas há possibilidade de obter limitações euperior e inferior¡

v-6

Limitação superior: conslste em clesprezar
mente distrlbuid.os eo

ne de ttistribulçõee < Vqo+û,+,..+ 
/hì¡-l

rlo ! ot, ! ... ntr,-, ! &ol ,u-r1... 4tl-r

os aglomerados anterior-
colocar o seguinte

Vil-I_

aglomeradoe idêntlcos.
Vl e Y2.

P.,^- a- 33

obs; os fatorials coíèspondem a trocas de dois
Do*Dtl... *.tn-, = N-L decorre dos vlneuLos
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r'tmltação.inferf or¡ coneiste em supor uma sltuação pior que a
plor que pode ocomer. O máximo. de .lugares

proibÍdos ao colocarmoÊ¡ um aglomerado não
pode ser maior que na supoeição de este ser
de N partlculas e já haver na rede N aglome-
rados, todos de N partíc,rlas, colocados a

distânclas de N+I sltios entre si,
gue lná. ,.N( Zw+t) lugares proibldos.

d.e distribuições >/
(V- ¡ 1zl*r))¡'1o+rr''r "'+n N-l v

. uþl+r)1*
1- --r-/

rvto!n^,! ,,, otrr-r I

de modo

rl- [
ne

(x)

ry,I at, J
nt,¡-rIt

VN'I ( V 
N.[ {- Nl (z rl+r)

)

-isto clecorre da deslgualdade

mos no apêndice L.
[t-e)A> 4-te- (o<¿</) que cleduzi-

nto!rt, l..rt*,!

V
|¡-t

4

nto! .!¡r! ,,¡ Ottt-r

.

Reunindo as limltações /sonando sobre tod.as N-uplas. compatlvej-s
com os vlnculos Vl e Y2, vem

\(f, l)t !_ V
N-.[ t N

îl

^

' * .\ <_ I'lß,tl,t) = 
=-, @u,, 

/vt"! M' I " 'ot"-' l

ob€- Somatórias como esta indicam .sona sobre todas N-uplas cornpatfveis

com os vlneulos V]. e Y2,
O'lndice I em h1 ([rN) visa d,istinguir esta firnção de outras que

clesempenharão um papel análogo para outros moclelos. Para conside-
' rações gerais omitiremos o lndice.

Caso IV>>I , Vr)N3, as duas llmiiações para g se aproximam e

poclemos concluir

$r 3 v 
t-l 

/.., U, ¡',)

za v,r Ë ({)u L^(!-,N)l=õ \v I



\
t6

l.l, \

g termo V' é consta^nte er.trão tem lnportância pa,ra ocorrâncla de domlna-

çA:, Devemog. examinar o comportamento da função de I

*, = T = (+)t'f,,r.c,H)
tgate é um problema senelhante ao que enfrentamos com relação a ']r

s parece þrineira vlsta que ava¡rçamos pouco no problemar rro enta.nto,

enquanto a base d3,exnonencial de f- qr" aparec're, en þ era eft, que

yarla entre I e oo ', a base da exponencial tle f, que aparece em ¿)f
variaentreV-{ e oO.. Como ft, noclependedeVeacondição

. t'<<V 6 satiefeita jristamente'para V grande¡ fixo N, 6 poselvel

tonar V gra¡rde o suficieúte pena que exista a temperatura I** coro

definitta a pouco. Existe entãora altas temperaturasrdominação em to¡no
de,l-= O i Basta que V eatiefasEa

-' Eeboçamos abaixo o eomportamento da firngãr )t a partir de r¡.na

. , função fiq*)genérÍea que estivesse no rugar d.e l"¡4rr).,

il T
\
àr tr ù^

N x ,(. I
f*fytn,"^ lü'w 'fy^*r,- ,'fr.r"[¿-NQAr

tr^yk^u M
Chanamos o intenralo de tenperaturas eB que trá ¿onfnação em to¡no cle

L = ¡, de 
¿região de um aglomer"d,ott " o inten¡alo de temperaturas eE

que .ná d.onlnação em tort¡,o de l = o de 
rreglão de partlculas rtvresl



O próxlmo pas6o 6 procurar tLrar infornagão d.a elQressão que
temos para [,ql). Esta é e parte diffcil do problema. A ùlfleuldaôe
ee'origina no grand.e número de soluções para os vlnculos vr e v2 ,
exceto nos casos extremos Ae ,L próxiuro a O ou L . No apêndiee 2
eetude^mos um pouco eetee vlnculoe e suae soÌuções. CáIcuIos com corûpu-
tad,or tambén têm pouca utlrldade a menos que se recluza a quantlclade
de cáleulos por meio de artiflcios; oe tempos estimados para carcularr
por exemplo, termôs',.eomo !.Ltorl*)rmesmo usand.o os computaclores rnais velo-
zesrsão proibitivos. obtivemoq no entant'o, alguma info¡raçãor compe.-

ranclo [,tlrn¡) à runção

l'¿'(l,N) = -'l'=-:t'' 
tN_Ðt

- os vfneul-os vr e v2 impricam a relação que Já utirizamos

. i /¡to+4(¡+ ,,, + frn-r -- N-4.

No apândice 3 provamos que nolt,l.,.rNrf com este vlnculo é no uráximo

i,eua:- a (N-.t)[ . Daí

ùt

I
I b' -rJl

E. portanto

l" I
t¡ - f-)!

I
rr"!fi,1 tsl

, [.tr l)

enquanto noe ertremos

, :' 1,., (o,r) : tr,'valenclo a i'gualdade .
4-, tt-i, ru) )

r!

'Quanto a .!', temos

l.t{*t r)
N -Å

vemog qtr" l'.'tlrl) 6 o." função erescente ¿s I que cresce cada vez mais

lentamente à medicta que ,[ "".see. Dal decome o comportamento exposto

noc¡ gfáficos a eeguir. Em'}lnhas interompid.as está o comportamento

com 0., no lugar de l;, e em linhas cheias o comportamento que ae pode

fnferlr nara ¿f1 (com 1,, ).

1.. [ [,rt )
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É poeslvel também "r,contrar 
limitação inferior par'r I I e superior

lql',)/ f;.,i[-¡,'¡) uniformes "rtt 
Íi ' como

Para un rnodelo em que me Parece

não o faremos.aqui . 
t e o método é tot¿ilrnenbe análogo'

{
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clPflur,o 3 - MODEI,O DE AGI,OMERADOS

Neete capltulo estucla.trtos no mesmo es¡drito do eapftulo anterior
r¡n moclelo semelhante ao nModelo cla Gota (ùoptet)" ou'fModelo d;
Agl.omeradoe (cluster)" de Fisher (ref 3).

Consideremos a'' seguinte c1'asse d,e nod.elos. N partlculas cIásslcas

Lnclistigulveis de massa m podem €¡e agru¡p¡ em aglomeraclos de massa

igual à soma d.as massas d,as partfcul-as que o constituem e que se movem

livremente no interior cle uma caixa cúbica €m t dimensões, sem apr€s€tt-

tarem gráue internos d,e liberclade. IIma coufiguração é especificada

dizencto o número cle aglomerados de cada tipo pemitido presente e

corno E¡e distribuem suas posições e momentos (desprezaremos sempre o

volune exeluiilo pelos aglomerados para a'ilistribuição de outros aglo-

neraclo, o que equivale a consi,clerar'oB aglomerados corno pontuais).

A forrnação de aglomerad.os é.gco*panhada de diminuição d,e energia

(energla de ligação) ae moclo que a energia de cad.a configuração 6 a

sotna clas energias cinéticas eom as energias d.e ligação dos aglornerados.

Especlficar um mod.el-o nesta classe ê dizer quais oE aglomerad.os pos-

slvels e quaie suas energias cte ]-igpção.

-Consideraremos o caso em q'¿e os aglomerad.os são análogos aos

do gâs de rede em 1 dimensão, ie., öe agloaerados poclem ser cte qualquer

quantíd.acte d.e partlculas e a energia dos aglomeradoe de Ã perrtlculas

6 -J(^-1 ).0 problema pode ser tratado para qualquer d,irnensão Ð da

cai¡<a com mesmo Srâu de dificul-ôade; tomaremos Ð =I i pois nad.a se

ganha considerand.o outro caso.

Conparand.o o que fazemos cortr o gue Fisher (ref, 3 ) faz, poclemos

dlzer¿

a.)Fisher parle de r.r¡n.modelo de esferas duras com interaição d.e

curto alcance atratlva e aproximer este nodelo



1{fi

tfo:

ì{,,

p€Lo modeLo ôe cÌusters no caso de balxa densidatle. Enquarrto o modelo

orlginal apresenta establlldade (ref 1l-) , Flsher verlfica que o mod'e-

lo ale clusters dej.xa de apresentá-Ia a alta densiclade e baixa tempera-

tura e acredllta que isto se relacl,one com condensação no nodelo origi-
na1. 0s cálculos são feitos no Ðnsernble Grã-Canônico. 

'

Wós analÍgamos um *o¿"to de aglornerados sem relacioná-lo a outro

coro aproximação. llrabalhanos no caso,finito, buseando detectar dorni-

¡ações no Élrse¡nble Canônieo. Fizemoe tambám cálcuIos co¡n o modelo no

Brsemble Grã-Canôntco, verifieando ilireta.men.te que não há equivalência

ile ensemble (nen aprorimada) a baixas temperaturasr para o tlpo d'e

perguntas que fizemos e pÈr.ra qualquer ,rú*"ro finlto de partfcuiLas'

b)Ao eontrário do moclelo tratarlo por Fisher, não consider€,ßosr

aa defÍntgão d,o modelo, os momentos atribuldoe ås partlculae lndÍvi¿u-

aLs, mas aos aglomerad'os.

Nos capltulos segirintes também introduzlrenos aperfeigoa,rnentos

no uodelo i gfáus ile liberdade inter:ros nos aglomeraclos € campo gravi-

taciona} ao longo cla caixa.
¡

E agorar êo mod,elo.

Uma configuraçäo é especificad'a fornecendo:

a) Os números no r[i r . .. r nt-t ðe aglonerados com cacla número de

partlculas (mesma convenção que para o gâ"s cle rede).

O úntco vlneulo nescessariamente obedeeido é Vf.

b) As poslções na caixa e nomentos das no Partfculas livres ¡ dos n¿

aglomeraclos de d.uas partlculae, etc.

I

I

I

A energla d,e Ilgação total 6 d ( n¿ + 2n2 * ¡oo (N-l)tu-t )

que esgreverettrOs -ÂJ. A esta se sgfna a energia elnética d'r1s no

partlculas de massa m ¡ doo ha aglomeraclos de massa 2m t ete'

,
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¡, fi¡nção de Bartlção canôntca á

I -ZrL.

Åx,
ztìtt

Jx,I
J

I
J

0lr
4,!. {"' l

I ÞrI. 4 (n)

f)tl e Í.
I 4l*,r

eo¡úetóiûa eobre tod¿c Iï-uplas guc røspc,l'tan BO
a
Iond,e 4

4lo + 4tr+,, .+Oljl-l

,.
l¡¡tlco

d .'13

vlnerrlo VI, rc. são aoo'¡úenadas no espago êe fase doe a€tónerad.oe de

or+l pafrlculas e f".(¡*S Eõ.o'&a eaergias. clnátic"å.. gnoemos escrever

Z sßu 
I'

rlbj o{"i...&t+.1

v --û

Lz'(*,Jnt L=l'rr*tJ"'''' I a ¡t,.'-i)*)i'-'

onde Z\(M) é a função ûe parblção de r¡ma partfcuLa. de ¡nassa lii nr¡ma

eai"" ile volu¡ne V em 1 aH,nensão

+å

(sr*, åt) Vz

&

od'z
2=o

rìt2

ll I

Iil
rlt r¡-l

{T

l
/"; (1, N )

ü*n I
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Iïrcluanto noe ertremos

{.u(o,N) = fr ¿s(N-l

valendo a J.guald.ade. Quanto " 
{,r¿{rU¡ , va1e

)N {T)

[r [t-l r)

' f,-* (1, r't)

hz
( ¡t- [)L*4

Poclern'os fazet a mesma anátise que fízemos com o gás de rede. Resulta

I*. lìi, rL- (er¡n*Ðrá

) l+ Tï"
( T'l

f' lt (ztruu)rz)

Ë>Tr** Tr**-t #-".iN=J \**: ä TTTG
Para dar uma iAéia clas orilens de granclezas, coneid.eramos um exemplo
nrunérico : -

v

a J= 10 eV = 116

'tû=1rOX1
ñ= to8

{¿

-18x]-oj\
( g 69 I massa d.o Proton )

para

V= 1r0 m

õ=**

= 4t4 x rdrc
- 1'+ x-rdq,

resultam z

t

'v
!q

"*tF¡¿l I

Poclemos obter urna limitação inferior par" If a partir de uma

limitação superior para {.tgtt)/ (.tø1t¡unifo¡mo em L . Esta úttim*¡ por
s¿¿ v€z¡ pode ser obtida da segulnte foma, /..tqrlN) coresponde a umå,

sotrs. sobre dletrlbuições tl.as N partlculas em agJ.omeradoe com Ìrm total
de -[+{ ligações. Pod.emos a par-tlr clestas tllstribuições construlr
todas aquelas que eontribuem para {""tO,l) ; fazemoe Ísto quebrando unr
ltgPção em un dos aglomérad.oe, tranofonna¡rd.o-o em d,ois agì.omerados.
Desta forua obtemoe ê¡n@Êma contribuição para {-"tÎ,il¡várias vezeg, o que
está coerente eom o eentido da cteslgualdade abaixo. euanto ao fator

rl
que e eomado,
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l
l,.ûJ - f-',-, !

ît
"E

z
M ñ-l

.lhl
0yt I

c

t&o quebrarmos um aglomerailo, perclemos um fator que nurrea é menor que

l/N e ganhamos dois fatores (eorrespondentes aos ctois novos aglornera-

dos) que nunca são malores qrr" {Ñ1, Êntão

{"(a,N) ' ., 
C_¿) (+It {r ..rñ <@4N) <

Proeuramos domlnação oLhando a'função A" ,[
i_

t* (-t, u)a

femos
i I zrrn'L¡) !=

Ë (zr*^q)Y=
3

-\
å.(.

N
).0*n J (pr)

portanto Uá aominação em torno de f= N-I easo o seg.rnd.o membro na
a

dteslgual-dade acima seja (( I . Como um exemplo numerico podemos tomar

t [zn'ru r ) 7'
-f-?

N 0Å

1(t "l
que conduz a

T = ,{r3x 4cs'l¿
Esta temperatura está, claramente, abaixo de f{ . Reuni.ndo com a

estimativa anterior

4r3 x ,li 'K <

Quanto " t{'k , uma estimatlva aná.loga conduziu a urna lirdtação supe-

rlor que no entanto é rnulto grande e portanto cte pouco interesse.

rl
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Podemos traçar un'fcllagrarna cle regtões de domtnagãorr para o giEtema.

No plano lV, as linhas onde a base cla exponenelal ùe L eru Z

Jþû
f, tant'"u¡A

é eonstante, corresponclem a u.m valor ¿e .[- (valor de f- one" $ é márino)

consta¡rte e, mais .clo, que f sto, a valores constantee para cada I aa

relação à¡/ùl*r . nà1ão é po""fvel local:lzar neste plano a região

de u.ur aglomerado e a região de. partfculas livres. A primeira ocorre

a baixas temperaturas e/ou. al.tas ttensidades¡ a seguncta noe caÊos opostoo

\'.'

, Iemôs boas aproxlmações p""" à" fwrções termodlnânicas calor
i, e"pecffico e pressão nas regfões de r¡n aglomeraclo e de partlculas

.ì
lfvres; pois para e1-as va1-e a ctiscussão feita no inlclo do capltuto

't r" contrlbuições d.evidas a configuragõee "u* .[. 
próximo a O ou N-l

são prórirnàs ås contribuições.,devfclas, respectivamentg a ca.da um clestès

, caÊros extremos de -1. . Éasta então considerar a contribuigão devitla a

. ' [. ='o âu L= N-1. Ao iìvés d.e z usamos então

2z

(

;t

rl
L

a

I I
.1

t el*e')u']
,\. f [zlrr*u)vz

kt4nl

oal ¡

Ebergla Interna 2

U
) !*z

t8u
NOT

1=o N [r
zg (r'r-z) -?

->-,^ â
.L=N-.l ã-

= -s[ teP

Calor Especlfico por partlcuLa z

,ì -rrN-l .g
åz

,{\, t&
,tJ Z (il-r)C=

-Presgao i

I )1,-z å¡ lN- I-)
¡¡þr

r P?V vñ* &r
V

O ealor eeoeclfico e a' DreBsão na redão de um aglonerad.o eäo
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desprezfvele comparados aos da reg{ão d,e partfculas livres. Isto nã"o
a

maiS ocorrerá para o calor especffÍco quancto Íntroduzinnos grá,*" inter-
noo de l-lberdacle nos aglomeraclosr tro capftul-o segulnte.

ôò CÂ^rt,VAå

rlr""t*,,-.-

V

Ì,

1
Ì

I
il

\
þ

Ir
V

/tt" I

C.t"tT.)

Ou¡,rnÀ J" 1- *";h^tv T

llratamento eom Ens emble Grã-Canônico

. Podemos fixar o potenciaf qulqico a partir do n,îmero néaio de partfcu-
,'l?s e fazet pergunt*" análogas às gue fizemos no Ðrsernb].e Canônico.

, Verdmos que a baixas emperaturas ou altas densld.ad.es a respo sta 6
t'' basta¡rte diferente.

,'
i

É conveniente partir cla expessão

Fü--tt.,; 2ï..+,,, + (t¡:r)ftrrl ) I (*))to (z t *l

(

t
I
ì

lïr

i Z- (r.,v, lt) e
m,!

(,tr) r
llemos

t-r
t-,

(\ v, ¡)

o0

FTN V (.¡ v, r't )

z pptnb+ZttLti ,,;+ ¡lrrt-l) _p¡ (ot,r Zrnr+,,. ì (¡l-t)n(il-t )e' e

ú
H e

N=o

(à t,.l)""
. r rlL, I

(2t 
",l)ul .., (l $r-r

(r*))

ür-r !
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ConsÍderanclo n como sequêncla lnfinfta que se anula para o sistema com

N partlculas a partir clo ponto n* e lembrando que estamos somando gran-
dezas posltivas, podemos fazer um rearanjo

ú@oooOzz
tJ =o U,t)rl

z
tt4"

5-
-

to ô

Dal

(n"<) =

Z
rtt

(.tn^-;" /ir*i)
ô6=o

f, , [¿n,ðr) 
+I.rð 

it*,r*iJ-'J

V vz

tX= O

do=O lrlr= O Mz=g

,{

V7 -A(o+¿)
e

@
t--t ) I

4lleFF lt*lnt I

4to

oo

V,(1
'5

fvt*)
j
I

¡r)
o4.¡

fl jrf ¿ ePl't<.1) 
+ 

f "'' â (t..-.) *")Ì
oO

æ-=o

t
fu t"f,rctltt)'PtY z'(tn.r)^*) ]tt

*PP 
("nl) t 

PJ-< 2 (q**r),o )

-tt"t

[gf'/''o-'1 
* Ê.o / (tu.,l ^il

{' t** {,.}7'ê,r,)l

rLÞ{

4k

D=o ..ttb=O

mudand.o variável I ota-+ ,rto-l na última soruatór"ia rro n.,rr1er:aclorr é fáei1
.\ver que resu.l.ta

.,

I

(tv) pocle ser cal-culaito ar(H):Ë(.r+r)(,n".¡ou de (r¡) = it' -+',F ,o(=o /
oô

<ñ)= å ä¡zn*.f"r)y' @*'ti3t'.D*to+r) 
+pe-<

Veremos "uo"ffi¡ =" comporta em frrnção cta temperatura, fixo (w) e v.
Definindo

A= -P(f . r)

resultando

vem

lr

æ
( ¡t) (zno.^.f ) ("(+i)

{(f 'l
senito (IV) finito, é neseessárlo A>0. Ajustar t u^ função ae (w)equivate



I

.\

a aJustar A em função ae (tl) . Au¡nentando a temperatura,
e a únlca forma de manter(u) constante é atminulr urAk*+

para aLguns o( . Porta¡tto

lf cresce

Analoganente se eoncl-ui (para f fixo)

V cresce ---Þ A cresce

,f

28

(l."l dlminue

ao menoÊt

Quanto a (m"r)

-\-

(îÂ...) ; *(¿Tîl¡Jv'. (s*t1t/" -A("'*r)

, 4 tpo)

o máximo de xvz¿Axocorre para ,= * , de moclo que resulta o comporta-
mento-abaixo para V fixo (o caso I flxo é anáfoeo)

<n") I

(,

c

l1

\1'

N- |

1z

t
ZA

N

Qua¡rdo o máxitloo está e¡n o(-= N-L a dlsþerção á granaerpols neste caso

=>A
I

9.N

-\,
(ot *-r +ð) (+)'u e fü e*(¿Ttrr )

Dal veur (qr¡-Þ << L, (vt.) 3(nn¡-l)para o( g N-l. e nesßo q > N-1.
fsto, obviamente, não ocorre no Þreemblè Canônico com N partlcrrlas¡
em gue @¡= I lilè(> N-L . Não há equlvalêncla cle ensemble aequer
aproxlmada neete ceso. Isto valoriza a anáIiee felta no Ensemble

Canônlco
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Uma moclifl ca ão no mode]-o z

Ì; rl .'::ri.

' os fatores n.l. aparecem em z d.evicto à trrur'åt ldade doe

agl.omeradoÊ cle mesmo número cle partfsrr1as. se u"t. radoE
fossem supostos ilistfngufvets, a f ção de partição uo *ocirq terla
h3 substituiclo por

,ttl .'É... Jñf"( N) Z .fi"l"
-l

5
L

@l¡s

Esta ctistinguibiÌidade ilos aglomerad.os não corresponcle a u¡na distin-
guibilldad.e dag$artfculas que os constituemr pois continuamos consi-
derando apenas quántos aglomeraclos cLe cacla número de partfculas há ¡

e não quais as partlculas que os constitn€rtr¡ Uma posslvel lnterpre-
' tação flsiea para adotar a ¡.distinguibilidade . ao nlvel dos agl.oû¡era-

dos mas não B.o nlvel da. partlculas á a seguinte: poclemos seguir indi-
vLdualmente um aglomeraclo, mas não podemos mar.car as'partlculas de

moôo aþaber, após um choque de aglonerados, quais das partfculas €üer-
gentes pertehcia.m a cada agìomeraao incidente. Coloòo esta possível

Lnterpretação aqui por completeza e não por estar eonvencid.o que

faga.' senticlo . A.razâo principal cle apresentar este model.o mod.lficaclo

está no fato cte termos para e1e eonseguiclo verificar um comportamento

bastant {int ere s sant e .

obtivemos infornação sobre "f.rt[,tt) no caÊo 1<< [ \< N/2. Para

L<g/z o vlneulo Vl é satisfeito com algurn îoÞ O sempre que V2 for
eatisfelto e só preclsamoe nos preocupar com este úttito (ver apândl-

ce 2). Para toclae N-upl,as va]-e

r}lx-r
Jil

IN=

,

rYl - ¡Jlr

r¿ /{J \ /i7r \f '-.1 l--I r=-4 I ,-?1 o r r

\",1= / \it 7
.E-4fl -az -ff,3.lz {s ./ ¿{

ai.

e o vlnculo V2 pocte sen substitt¡ido por

ârv,."'+ 3nns + + (ltl) rltrr-r <

z
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A 1déla agora, faì.ando infomaalnente, 6 a Eegulnte. como oB

termos .,tt / tzt , .lT / Et , etc são tocros menores que r r oB

termos que mais cont'rlbuirão para ft"tg,t) serão aqueles com n z r tr 3 r

etc pequenos. Mas o vltcolo actma é lrelevante nestes casos, o que

sugere desprezá-1o totalmente (na eeperança cle assÍm estarmoe intro-
duzfndo termos desprezfv.eis). Esquecenclo o vlnculo temos somaa lnd,e-
pendente sobre n"1 r Ds ¡ Btc , variardo cacla r¡m de O a@. O pro-
blema se recluz a sömas cle P.G. r güe nem Eequer preclsa¡noe fazet,

_a
um& vez que a clependência em L está tocla no terrro {ã^. No apên-
dice 4 explora,mos rigoto"*.rri" esta 1Aé1a, clemonstrando cl.eslgualda-

des que conduzer 1o caso

/05< !, \< += I
å toa aproximagão

{, (f,r )

Baeta-noE a forma

!{z S

(.o <o.¿)

.(, r -'lT
\ 

-3\"\/¿et )
ç

*^J* tSt*) = 4+ o* + nt * ,l- u

â"in,¡) g cct[ (c oonstante) no que seg]¡e.

Para !,> W/Z o vlnculo V1 pässa a ter importância e dlmlnue a

veloclclacle eom que [rçlrl) eresce 
"o,n 

[ , atingind,o um rá*iro e decree-

cendo. O eomporta^mento eatá, eeboçado abaixo, mas não temos lnformação

qua,ntitativa na região L>x¡2.

Este trecho exponenclal de [rtgnr)provoce uma varÍação cte l- A" n/Z

para r¡n valor bem menor, quando a temperatura creece num pequeno

lntenralo em torno tle Cã* , clado por
( Þi. r)l 4

"'l-ttPs , f (zrr* u)lá
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Durante esta pequena verfação de temperatura, q, energla lnterna eofre
varfação d,a ordem de

:(+-r)(9!
z +il

-\
onde ,[ << lq e portanto

^U 
'r +'JN_(L\ )

Os mesmos argumento.s que utlliza^mos para calcular de fo¡ma apro-
xlnacla f."t1l) mostram que em temperatura um pouco inferior a Ë", qua,n-

' ao há dominação em torno d¿ -!- = N/2, entre toclas eonfigurações que

apreeentam ,[. !N/2, flí oo^tnação por aque].as que apresentam nui.tos

aglomeractos de d.uas partlculas ( nt y N/2).

{u({r)
9.1

c-E /

I
l'|I

z
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cApftt¡l,o 4 - MoDELo DE AcLoruDRADos cou ûRlus rNrERNos DE T.,TBERDADE

Neste capltulo enriquecemos um pouco o modelo tratado no c"pf
anterf.or, atlnltindo gráus lnte¡nos de liberdade nos aglomeraclos,

eoffesponclendo a vibrações das partlculas que os constltuem. fntro
zlr vibrações cotetivas ao mod.o de Debye (ref 12) 6 uma tarefa mul

aiflcil, J-nclusive..porque há aglo erados de vários tamanhos. Flzemo

a suposJ,ção cle vlbrações independentesdas partfculas, ao mod.o de

Einstein (ref 13), introduzintlo nlveis ctlscretos de energla distan
ados. por f"- . Poderlamos ter considerado vibrações clássicas, mas

o uso cla.teoria de Einstein pernite comparar as tempera.tura.s em que

a aproximação clássica passa a ser boa e em que deixa de haver
' çäo em torno cle .[ = N-].

Os aglonerados de 1 partfcul-a não apresenta^n gráus internos ale

liberd.ade, os cle duae partlculas apresentan 1 g,ráu de liberdade, e
\

Era geralr os aglomeraclos cle <+J partlculas apresenta.m o< /,

gníus interrros d.e liberdade. Suporemos que todos estes gráue int
de libord,ade são oscilaçõee ha¡mônlcas quarrtizad.as d,e mesma frequê

cia u) . Aclmltimos alnda não haver interação entre os gráus int
de liberd.acte e os tra¡rslaeionalg. No cál.cuJ-o cta função d.e partigão
baeta então lazer a substituição.

J<

(

Zf1*+r) o,u) J Zf(<ra)*) Z,^,J"
Zirrt"roo(o ) deve ser calcr¡latto dos nlveie de energ'ia vibracj-onais
-J o( 6, a energia d.o nlvel f\rndamental. ( energi+ de ponto zeto) e os

!- -r - 'ìnl.vels aao

E
1, 1."'tto

Na teoria do calor espeelfico d.os eóltdoe cle Einetein estes nlvels
ecl¡nitldos llimltad.os euperiormente e não decorre dal nenhuqiÞÞo

/ a;-'



Na verctade lsto não fsz senti(lo, pols eles são esta'los J'igadost nao

poclcndo ter energias positivas. Para energiae de vibração maiores que

a energÍa de ligÞção o aglomerad,o se desfaz em aglomerailos menores '

Computatos em 7' de outra forma (somando sobre todos po""lv"is aglome-

rados). Faremos inicialmente os cálcuLos sem lituitação superj'or para

estea nlveis e veremos o curioso resr¡ltaclo a que isto conduz' Depois

poremos limites superiores nos {fi e obteremog resultacl'oe basta¡rte

díferentes a artas t'enperaturas. Ficará tambén claro porque na teoria

cro caror ""p"cffico 
dos sóricros de Einstein a não lÍmitação não altera

praticamente o€¡ recultadôso '

Sem Ìinitaçao

: t [3r 4-f5 E"i,ryL¿'..itc
e'

Øæ

.ìlto

ú
e 4-e FlrZå.fr''we-

("t )

Oal, para o modeLo

tt,"0 ,lþ'=o

0

\
I

L
)(l oo'^**'fr- :

ñ-t. d"t

Ê* o

")'" 2
(t,il)

Apenas no lugar cle I (Pr) temos
ll

a

nova funçao e

{(P'l
f -eÊ*'"

(=o {tzri^^l)t' /l- eP

+r,^/ 
(4- ¿i'tt) ' o comportamento clesta

I

(

/
I

\
I

i

4 
{i.tl

-)

I

í¡sì -
\,

I/l
<-

A't- 1.,
l*

rp)
A

t
l- ¿þE-o

- {l.t)
I-¿r*t -+oo

P

A ¿ivergência para +oo deeta fr,rnção qua'ùo T -'+'O cond'uz a um resultado

curioeo: a altae temperaturas ap'rece doninação em torno de [ = N-I'

VamosintroduzLrotrUncamentonaÉtenerg:iasvibracionaie''lirnitan-
do os ry|¿ entre tero e J/hvt . Reeulta
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t-ë pJETftt¿ t¿ ûr,) rl tr

It...td'*n.\'"'olo P{
e

o(

-.7 . * ("t)* lrAI!tuV& 4-e Pr-u)
tl,l=O 4t.=O a(o.-O

€ para o moclelo

z (Ë o"*$n:)
ll N-"1 (,t- )é1(Þr)

Pü
,(

!=o { (z'r'*r¡'u (,r- -FrT

rcial ae ,(. é

{- eÞü {,p"1 = (¡")1"

I F*o

I lt {-t-, r'r ¡

{

-> { 
(Þ,) -i_ :Ë1"

+

--> o

-i-Ef .
LøF{,

3/
I t:

U ,.ti,
l')

-t,,-o,

o eomportamento qualitativo'é o m"s.o ae f (¡.1) . A"nova fu4ção é

sempre maior que a clo mod,elo sen gráus internos de Liberd.acle. Llm

particular, note que a relagão tend.e a J/1,, quando f+ C0 , que. é

a total,i¿ade dlos nlveis vibracionais para cad,a gráu interrro de liber-
clacte .. HÅ. u4 favoreclmento de configurações com muj,tos aglomerados t L.e.

I grande, pois o "volurue'no espaço cle fase á mais ar¡nentado

quanto maior ,( . A temperatura eorrëspondente a un clado l. é aunentada,

como pode ser visto no gráfico seguinte (send.o û". o nesmo, a base d,a

exponencial de 9- deve ser a rneama para que tenhamos um mesmo -!, )

P

Como um caso nunérlco, no gue segue, tomaremoe

f\

t-zI
lotuw = 4rl x
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que corresponde à temperatura de Elnstetn

(Ð_ = *,- / å = 3oooKvE

Pare o mesmo J ( = 116 x 10-18 J ) que usanos no capftu:.o anterlor

J/t(Ð = 3,9 xdo'
A ord.em cte grancleza aeste valOr se"á inportante no gue segUe.

VeJa"mos agora eomo a introct¡ição clos gráo" i.nternos cle liberdade

altera o calor especlfico do modelo, o que tereßos que fazer com

ì algfrn detaLhe ctevid.o à introdugão d.os tnrncamentos. A altas tempera-

turasr ltÊ região de partlcrrlas l-ivres, claramente não fuí alteração.

Na reglão d.e r¡m aglomerado os cál-cul-os são feitos a partir da substi-

tnição cle ?' Por
tf-J

V ) Þr
f""tN-l,N)þU-.r,"âr) (zrr

N

') ,¡,T)fâ ô
f)

II

U - r (N-{)
)ï

L
å

+
ap

(¡l-r) !,,
t-13g'

e-4

os doig þrlneiros termog são oe mesnoe que encontramos no capltuto

a,nterior, o úttimo é a "o"rgia 
interria dos N-I oscilad.oree hamônicos

./ tnrr¡readOS, que Vanos estudar ""p*""aanente. 
Temog

Egte reeultaalo corresponde à airerença entre dois osciradores harurânl-

CoB¡ Dal vern, para o calor ""peclfi.co 
de r¡¡r oscilad'or hatmônlco t¡¡n-

sÈ u)
d

*. (pt, -f (Jt- - 4)'

eft" - {

caclo
EPJ

C
a t ^. 

a

Cada u¡t destes temoa e o. calor especfflco cle um oecllador harmonlco t
4r,

tendo um comporta¡nento bem conhecld,o (ref 13). Cono f"u: (( tJ t h"e' träe

regiões dLetintas de temperatura



{

Ttt.r¡T
para o calor e"peeffico por partlcula dl.o moclelo temos

FÈ- ßt
E

C

'z
= + + Èt¡t",)'

ZN

A, (p"f
'-t)' (.F" - I )t(eF

i n,.oou que a tenperature seJa multo balxa , o primelro termo pode
i

aer ûeePrezaclo.

para valores nr¡.m6rlcos dos parâmetros como os que esta'ßog usa'ndot

f'stir Para temPeraturas þem- ê regtão de r¡m aglomeraðo d'eLxa de ex

inferloneaal/k I polsneeta temperatura ( p'l = f ) ' lenbra¡rdo que

otto << '1.

I -r. e(r-t iI
m) ¡¡

-ßt \{-e' )

f t n*s)rL ( ) { (an*r.r) /. pt, { t.tr*r)Y'{-e

Para oe valores que usanos eeta exþreesËo vale

lo-'' x ,lo'

A rcgtão cle r¡m aglomeredo ocorre n9. caso oposto¡ deste valor ser >>

Neste caso é posslvel até que esteJamog na região de 'partfculae llvree

mtão, påra o calor ""p"cfflCo 
na reglão d.e r¡¡r aglomerad,o podemos

deEprezar o úttt¡no ter:no Pa expreseão acLm'a, pole ele só paesaria a

ser relevante para Í.tI/k. O calor especlftco nesta reglãb toda é'

porta^rrtoro calor u"p"c{fleo cte ElneteLn Bara t'm eóIid'o' Errentualmente

ocgrre algo curlosor ee Pera tempereturas cla ordem de {/R estiver-

mos nc, reglão de partfculae llvres' então Jarnale o

t\¿
. -9
40

a
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trtrncamento terá lnfluância elgnlfLcatlve nos valores de calor 
"specl-Îlcor nresmo na reglão entre îr( e I*t . Mes, como vlmosr á vltal

coÍocar os tn¡nca.rnentos para irnpecllr que aparega reglão de wr ag1

a altas tenperaturas. Fioa elaro ta¡obén porque na teoria d.e calor
especlflco cle eólidos a não colocação de tn¡nca,¡nento não tráz prbblemae

nas temperaturas em que ná Eófidos .a correção devLcla a trunca¡nento no

calor espeelfico 9"y" ser desprezfvel.
- 

-'a

ú fácff se eonvencer de que a pressão não é alterada pela lntro-
ôução clos gráus lntemos. cte liberdade nos aglomerad,os. llemog então'os
Eeatroa resultados tto capltulo 3. Esboça^raos abaixo as curyas cle calor

""p"olfico e pressão eur funçäo da. temperatura ara V fixo

c

&
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I
I
I
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I

I

t_
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cAPfluto 5
=--:-<

-M ODELO DE GI,OMERADOS GRAVIl ION I, UN I

Neste c"pft,rro enrlquecemos o modelo do eaplturo 3 em outro sentl-

d[o.Aclmttimosumcampogravttaclonalr¡nifo¡megaolongodeuna
direção cla calxa cúbica em t tlimensões ond'e estão as partlculaÊ'

'Contlnuaremos a conslclerar ) = 1 e o eanpo será ao longo da únlca cllre-

. ção da caixa. Ao contrár1o cla introdução d'os gráu" interzros de liber-

rlader e'€ nodiflcaraß a base da e:çonerrclal de I ' deixanclo {''(¿'Ol)

lnalteratlo, agora a base d'a e:çonencial- ficará inalteracla e {"" t[' X)

eerá substLtuicla por outra firnção {. (41,r¡ , dependente inclusive cla

. temperatura. Esta depeadêcia inpecte una análisè tão simples como a

- 
.'' do"- capltulos anrteriores. Linitar-nos-emos a conslderar eagos extremog

de I e/outl grandes ou pequenosr eE que esta'dependência com a tempe-

ratura clesaparege Ou se fatola' ' O caso nais interesea'nte será o de

v = oo. eß que a tanpa cla eaixa (p 'rede oncle o poteneial gravitaclonal

' é nalor) é removicla, ma¡rtendo oþunao fixo'

(

: 

-"\' 

r- r..-^ãa Aa t ' - ' '
A rnoclificaçao no eáIculo da fi¡nção de partlçáo esta em

/t*l
t

Pñ /"1n,,¿)e

-' V +ootr 
^r 

L+ -4
¿PÉ'-

¿l'"&u
de oncle

9,lf M {ùr
trL

/.r*t
,l

-llLln,6 )
PMt

pn¿v+ o
15HEv

I - õl.il?V

Þ 
Ìrå,v

^
-_ 

-+r

Þñåv

Este fator que mrrltiPJ.ica za (M) tem comPorta.mento

tt - èPn&u Å- eÞHåV
,T=

PÌ,'&V

PMåV

PM&V

L

JrHåv 
-> Ø



A altas t"^p""jturas e/ouvo¡¡¡neeLpequ€floo o efelto do campo gravlta-

cl.onal á ðeePrezlvel.

Para o moclelo temos

I

7 L
L=o { tzrrrr'.r1 /'

1(p)
il tt-l

o(€

{, ([, tl,T)

tl - ð*-l)P*&v
*, ([,ru, r) t

@¡t

N-l

1-l ¿*t)h |..*¿,V

c(

(
I

tt"i

..' oe termob en colchetes'.ng cleflnição de

to gue aeaba"mos ile vert com oe limites
l"t aclma têm o comPortamen-

X+'{I
$-*o (.r+ t) 7t I'* &

4
"þ*t) 

1s*&

¡-("rtl)
h P*å

(** a)u' f.*&u

gue equivale a
{

,T
V
T N,*8

I
t ll-. + Oo

T

N lòn¡¿å,V

^,

i

A condlção r gra,ntle e/oa v pequeno, que torna o canpo gravitacional

desprezlvel pocle ser expl-ieltatla como

\

N-l

eûL èü"-

E¡ então, val'e

N"6 [ .t, u, T)

No outro extreno

{" (.[, r)

ñ-1
(.<+ l) F,*& 

V >>4 r"- o{= Or4., r,r )



que equlva].e e"

conôuz a

L
6

l¿
T

L
O^f.

4

rù*&v

fttL3,

1,"+ ( .t, ¡l )

N-{
( L N

t^,
ï, =) )

l\ t[, u) I
CIl,,i.'

l4 ,l
taD

rllo ! .fií'û"' ¿t, !

ô¿= 'l'
F*åY

4t-'

I

(* (1,

pare tlV iate¡me¿tárto a egteE e:rtremos, temos para o( pequeno a

segunda apro:dma ão e para a. gra¡rile a primeira¡ resulte

(p,ugv./iH'iu*' JÑ)âl

ocorrenclg a mutlança €n tomo de o( tal. que

L (1, il,T) { {¡_ q ...,lt! d,! t!6 &,¡-. I nto¡-1. !

(oct{)prugV I EJJ-

t
t¿

I

' O caso nais intereseantE á o segurêo. Se a oaLxa não tem tampa,

na auxâncta de oampo gravltaclonal s6 haveria reglão cte partfculas

livreE ( llf = O ). A presença do canpo gravltacÍ.onal unifome á no

eatarrto, suflclente Para que , a balxas temperaturas , haja reglão

cle r¡n aglomerado. Isto á lnedlato a partir da expressão de Z neste cas

ìl N-tr'
J.

(en)þ (+.r)T' Z r{J
e

L-O (en¡v'

Vz
rwL Lz

l" ,t* vl¿

RecaLmoe no tlpo cte problena cor¡ que Já estamoe acoetumadoe. A baee cta
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4L

exponenelaL d.e .[ tem eonportanento a¡ráIogo eo do nodelo d,o capftuto 3

+ cÉ)

P*

Podcmos fa,.zer o mesmo tLpo dc eetimetlvae que flzetroE ao ,apfürrto3.
Podenoe tanbén consLd,enar un modelo eon gráus d.e liberdsde lnte¡aos ,,1

aos eglomerados e colocdclo nr¡¡¡ canpo gravltacioaal, sen que haJa
ôÍftculclad.es adicionalE na análtse a16n das que enfrentanos no c"pftu-
anterl.or e negte"

h* ("Fo ñ)
oOF

+
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CAPÍTT.II,O 6 - ASPECTOS DO I{ODEI,O FERROMACNÉTICO DTJ TSING FII{IÎi)

Neste capltul"o trataremos de alguns aspectos do comportamento

do modelo femonpgttético cte fsing no caso flnito, usando as técnic¡ls
desenvolvidas nos eapltulos anteriores. Para o mod.elo em 1 dimensão

usaremos também ae téenicas usuais (ref 14r ]-5, 16) que forneeern

resultados exatos a f1m de comparar os resultados.

0 model-o (ref 5t 14r L5t 16, l-|t para histórico ver ref 2) á

constituiilo por uma red,e cúUicr em ) dirnensões, com V sltios. lln cada

sltio ná uma variável (spin) que pocle assumir os dois valores -1 e rl.
A energia cle caila configuração é dada por

H
ï \.--U .:l- '-

(i ì"("
'l 'I ¿'

.(

com as mesmas eonvenções do capltulo I, sendo yi

b fa;z papel de um ca.nrpo magnético externo.

.to spin no sitio i- .

0s segmentos unindo "ítio" vizinhos serão cha.mados de'elos".
a quanticlade de elos depencle clas condições de contorno e serácÌì.iJrn¿ìda

cle Vt .

Conro nos eop{tu}os anteriores,

contato corn ufl reservatório térni.ico,

c¿¿nônico.

consideraremos o rnodeÌo elìt

de mod.o que rtsi1l'ernotì o irYrsemìrlq-r

Em prlmeiro lugar va^rnos mostrar eü€r para condições de fronteira
periódicas, livresr ou mistas periódic^s-livres, para baixas tempera-

turas, o conjunto forarado pelas duas configurações com todos spins

iguais domlna o conjunto das demaie ( ZV - 2 ) configurações.
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Para tanto vêìmos agrupar s,s configurações duag a duas, cada r¡.ma

com aquela que ten toctôs spins opostos. As contribuições para.Z

7 ; Þ l-11.."*1;'4')z- = >_ e
c-"1,&.

clestes pares serão da forsra

e + e zFR{ FüS lsüse ÞR¿' 
) "*1" 

(pet") e

para qualcluer

elemento do par

ondle R = | t"o de splns +t) - (ns de spins -t) I

s = (ne de elos uni.nclo spins iguais) - (ne de elos r¡ni.ndo

spins cliferentes) para qualquer elemento do par

vale O<R<V -V'<S<Vr

¡¡a particularr para as configurações corc spins todos iguais R = V

S = Vf

' Os pares d.e configurações podem ser identlfleados pelo conjunto
de elos unlntlo spins trocados (ref 17). Chamaremos estes elos de
ff eLos cle troearr . E'ût mais de l dinensão não é po"uíveI haver tocta
distribuição de elos de troca, pois num caminho fechado de elos deve
haver r.un número par destes. Isto'não é e^p"cflio para consj.derarmos
todas distribuições de elos de troca, abaixo, pois estaremos sobrees-
tima¡rdo as configurações que queremos mostrar 6erem desprezlveis.
Dlstribulr Ã elos num total de vr lugares pode ser feito de

V.
lL

v'!
,r ! (v'-¡) !

ma¡relras. Lembrando que coeh é crescente para argumento positivo, o

fator eosh( 
P 

n ¡l') é náximo para as configurações com splns toclos

iguais. E\rtão, oscrevendo
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"Z Þt'üÞv e 2 *¿1,'(p{,v ) uFut
L N"

+eo

temoE

Gaso

tenos

t I + (T') d'F' * (I') ¿1Þ"* .

-¿vì [ùr l'--< z.e

q

v\l

o

[.r. v' dtF" * (vr gtJt")t * .,. ]
(¡) z"

I

'(*) d*J" 1^*
[sr <\¡ e'

V.
-z

e cr4-

ztro

z

(

yi Pod,emos'a partir dal obter para a nagnettzagão

i.

ltrv

=
ø'rt¡ /,t
'^(n&,

?, !*z &, kz. =f¿t'l
VP

I
VÞ

Na verdade este modo--clg obter lr não é rigoroso, pois senclo ZO

,,' flqrhfulante ea Z, ele poderia não ter cterlvada domlna.nte. Podemos conto

nar este problena Bartindo cla elçressão exata d.e m

rrft
n{" R

e'
.'lI

I

e Þl.R ) 
"F*t

z *^l- (p{.ro)2 ÞSüe

De forna a^náloga eo que fizemoe para Z; cha^ús.ntto de Y o termo clentro



ôo colchete e

Y" z 
^{"^.û- 

(p/-v) e ÞV.J

f\SJ eão sempre positivoé e
lembra¡rdo que os termos 2senh( PbR) e

que senh é runção crescentet vem

Yo
I

I - y' etf'n

Dal, Para a nagnetização . ^ = Y/?'

w (
¡l"v 

)

^e-

ïtl" (pl"v )

ü ¿'Þ". /

L

/- Y'ð

E, cle fato , é vá):icla a aProximação

ryvu(/^,) ! tSX (p{v)

ro ðaso "2 
fs 
J 

>>

, para V fixo, V, é náximo para condiþões perióOic"u ite contor:ro'

valendo t v. trtão a condlção aci¡na fica

dPo >>

Como run exemplo nunérÍco consi'lerenoe

T
Z J" **L 2FJ

Al >,V¿f/\JJ-5

oal

fu(vv) ++

o,q11 fåf (Jlt"u) < mL('f-) < lroo I

a

Nocaso )=1tV=1O esta temPeratura e

J
*,Y

tt

lxt
T

I

{l(¡rv)
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- O notável neetae ooneldoraçõea estd noe vel-ores ôe tenperatura,
oomo neete exemplo¡ p&ra os quaLa es duae conflguraçõee coru toclos

sptns lguale d.ornina,m o conJrrnto ùe todas as denais conflguraçõee,

neemo pera núnero de sftlog da ordem d.e 1og) , caeo em que o numero
a

de conffgurações d,omlnadae ó

2108t

ú olaro eu€r como sempre ocorre no ÞrsenþIe canônico, e temperaturas

euftctentemente baixas, há dontnação pelae confLgurações cle na^is ,
baixa energia. Porém as ordens cle grantleza das terperaturas que verù-
fl,canoe.serem balxas o euficiente para isto são apenas um pouco infe-
rlores å orden ûe gra4deza de ü/k .

Para o modeJ.o em l dineneão cxiste solugão exata, por exenplo,
pel-o náto¿o tla natr{.2 dø traneferência (ref 14r L5t 16). No Lt¡uità

ternocllnâ,nt co re Eu1ta

/yyL t[) ^!"{.4(Ft)

2

),* f3v

(pû") * 
"-{¡rr

EEte é rr¡n reer¡ltaclo nulto clLferente do que obtLvenos acima no caåo

fLnitot-oor a condlção 
"2 

[t t >> v r ne que concerne å reglão h<< t.
PodlenoE percebâ-Io oalculanrdo as derl,vadas

, rv,r. (t) = fft (FLv)

À!^1" r)

2l- *otr^t(¡ v)
/)*\ = ßv
tr{" /l-=u I

)

_r{
Fe?nt Pr

)uz

/2s\
\al" lþo

zßJ

= f,u')nn¡. ICJ = -+.søûl{pl)* ¿'rl3"r (r,l.,'tptt * ðIF70..

4"ü

tr,ll

,,10



podemos ta¡nbén verificar que o mocleLo finito está dista¡xte do llrrlte
temodl.nâmtoo nesta regtão dlreta¡nente a partlr da solução com natriz

de tra¡rsferêtcia. para volume finlto devemos conslderar os dois auto-

valores

lr. t*)'l

-q
e Fu

-q ßt
¿,

47

apenas se

e preclsa¡ûos

v
+

v

\,
V

XZ \ L

+

[sr

À eÞt t .."o1, (,f.) ("u.,,ftpt) + 17' ]

\'' l
,l

)z=
"fo t *1" tpt ( ü"^['tpl") +

Para b sufielentemente Pequeno

À eÞr t / +

eftt t 4-

-2g

-2 FJ

l
leÀ. 3

"2ltJ>> 
IE senclo

Fr
I,l

Enbora no lirnite temodlnânrco ( V -¡-oo) )rr/ \* O e possa¡log

tonar

Z = À,u

sabemoe do apândice I que é toa a apro:dnagão

V >> å ¿P" , enquanto no caso V<<å¿F' vale

considerar os doie autovaloree.

tr" sL na¿- \¿

ìr. I 
^!<< 

I
trrtÀt ¿ L

Vamos agora eetudar o nodelo de leing en outra sltuação. É U"m

eabiêo que se tomarmos condlçõee de frontelra com epins todos +1 e

flzermoe limite ternodiriâmico, a nagnetização ""rá zero no caso d'e
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þ = O , em 1 clÍmensão, para qualquer temperatura não nula. Iilas etn

ttimensões malores, também com h = o , s"rá diferente cle z,er:o desde

que p temperatura seJa suflcientemente baixa (magneti zação espontânea

Gostarlamos de saber o que acontece se não tomarmos lirnite termodinâ-
mico, mas trabalharmos com uma red.e finita com spì-ns todos fI na

fronteira e h = O . Em particular estamos interessados na magnetLzaç

e no calor especlfico eom fu¡ções cta temperatura. Illostraremos que o

problema pode, ..t.-tem princípio, ser analisado pelas mesmas tecnieas us

nos capltulos anteriores. lrataremos coni mais detaLhe o caso em I
cl.imensão (mas com epin *1 apenas em uma fronteira) e compararemos cs

resultados com os resulte.dos exatos ol¡tidos pelos ,rrétodos convencio

confirnanctq os aspecto quaLitativos veri-ficados.

O probleßa, para qualquer dimensão, se encaij(a na forma geral

cliseuticta no iníeio clo capltulo 2

:T,r-J/ o a-' l\-'
n

(

' ' número cte configurações com erÌergia -I r .onde 8f e o

Os extrenos d.e energ"ia ocorrem para 2

nlnimo : toclos spins +1
,.rnárimo : spLns vizinhos de slnaie opostos na maior quanticlade

possfvel dad.a a situação na fronteira.

Chamaremos o primeÍro clestes easos d.e disposição ferromagttética e o

segt¡n¿lo de disposição antifer"o.tgnética. Pensand,o em termos de elos

cte troca é fácil pereeber que E1 é pequeno nestes extremos e cresce

para as energias inte¡mediárlas d.o modelor pois nestes extremos ou

não há elos d,e trocar oü a grande maioria d.os elos é d.e troca, eäua¡r

nas energiae intermediárias nruito elos são d,e troca e muitos não o

havendo muitae dieposições alternativas com mesm& enerÐa. Às confi-
gr:raçõee com energias intermediárias serão chamadas de " d'isposições

mistas ,, , Justamente d,evldo aos grandes número" tanto de eloe de

troca como de elos que não eão de troca . 8! en função de i- tem

aepeeto qualftatlvo
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Ir

a o a rt

23q5

I.l^p*æ l*+^^^ae^
*¿¡Ë ttÅsuagauca'

Irembrando d.a cliscussão feita nas páginas l-I , !2 e 13r vemos que

a baLxas temperaturas frá'¿ominação pelas configurações com disgoslção

ferromagnética e e a].tas. temperaturas há ¿orntnagão pelae configurações

com dispoeição mista. Procuraremos em segu'ida obter condlções quanti-

tatLvas para que cada caso se verlfique r para o mod.elo em 1 dimensão,

oncte pod.emos eomparar os resultados com resultados exatoe, e ta^mbérn 
r

motÍvados pelo fato de no l.irtite terrnoclinâ,nieo a Fua luagnetização ser

1¿eÏ:' para tod.a temperatura (.queremos comparar eete aspecto com a

magnetização no caso finito). A fim cle sinplifiear os cáIculos exatoe

que serão feitoe em seguida, vamos conslderar uma condição de fronteira
ainrta menos tendente a dispor o sistema ferromagnetlcarnente: apenas I
spin 11 em uma fronteira da rede e a outra fronteira livre.

a

V

+

I
a,

v-1

As energÍas po"u{veis são -viI
1.o. L = V , Y-2, V-4 t ... t -V o

, (-v+z)¡ ¡ (-v+4)¡t , ... , vJ

A energia (-V+Zr)¡ ocorre quando ná r elos de troca. Como na

rede r¡nLctimensional estés elos podem eetar em qualquer poslção r vem

V
r

VI
&-.,, U- r)! r !
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3L

tu-., (i 
)

V

(v- r)l r!

V V T
t
i
I
t

,E

t V r

ftv- zr' ' r + I

Esta tazão é decreseente com r cregcente. Para r'= O atlnge seu
? ^ . ,d - t 5-valor maxLmo V . obtemos então r llÊ de

V
2r I
å !*V

zrS,rer *To-u.

(

Rá domtnação em torno cla configuração com clisposição f,erromaenétic*
{

para |t<I^ . Qua^ncto l[ c.resce a partÍr de f* , I d"c"eseo progres-

sivarirente, passanôo por todos vaLores até o e tendendo a este úttimo

quanclo [ -+ OO .

. Âbal-xo de T * a magne tlzaçäo deve ""r próxirna a L. A partir desta
i''t"rp""atura para clma a nagnetização deve cair rapida.mente, pols

basta que seJarn bastante prováv"is aLguns elos cle troca (o que ocorre

para temperaturas pouco acima de Trt ) para que esperemos magnetÍzação

bem menor que um.. Qua¡rto &o calor "tp"cffico¡ a situagão á dlferente,

ele """á 
grancle en temperaturae em que começa a ser muj-to provável un

grande rrú*""o d,e elos de troca, devend.o atlngir r¡to tárirrro nwna tempe-

ratura superior å tu*p"ratura em to¡no d,a qual a nagnetJ'zagão maLs

rapidamente cal.

CalcularemoE agora estae funções tenrotlinâm:icas de forma exata'
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çv

{f" r¡o.)

conflrma¡rcto eetee fatoe.

Podemoe ealcular Z da segulnte forma (ref 16)

Z :
frü 

(r z "Pütr.v" .re
Füç.Vs

e
\= lJ ' ("=l'{ " Çs =-t ¿

vem

U

C

(H) = -R l^Z
'. \- a'P -vr#tptl
I
V

(

o calor especlflco por sftto Índepencle do nrlnero de sftfos.

A nagneti zøgão nã"o pottò ser obtida desla fwrião de partigão z .
Podemoe obtê-la usa,¡rdo r¡m método güêr em essência, se basela nas

\

f,,unções cÌe correlação d.e clois pontos quando as condi.ções de fronúelra
são'Lit'f,êso Admitlncto acoplamentos d.lferentes entre os spins, ü1

entre o epfn +1 da fronteira e.o 19 spin cla recte, ..., Ji entre o

le e o (f-r¡o epins da rede¡ v6rtr

z coò0, (F ur ) ,roL (p.. ) *ol* (p"')2
V

)tl(çr)

(a. )

a(pi)
z \r-s*)z

I 3 )
{I t¡.,)

-
I

a

t

z ?(¡u,¡ a{¡+) z



52

vr

JI = lZ = r.. =

)

@
TtL

) z
a(prr)

rl" tpr) (pu.) ür
f'*

)

Como temoe

Olhando

Jv =,f

(c,.) ti:
t.

J

A nagnetlzaçã"o clo sistema e

,vn (r) # (q- Ç+...t s-u) + l*t *(v)*...*(w)l

+ [ t¿A,p"l + T¡/-'çur + - -. + #,r-,] v (l- tt(f"l)
*s.Ltp"l - ff,lñr

(

a penúltima erçreesão, em termos de uma Boula de potênciae,

*V€ltOS Qll@ n
t,

sera proximo cle I easo

dfJtput
I

que pode Êer posto na forta

I

)'

-z
e Pf

I
4 + d'P'

que só ocorre se v 
"-2PJ 

<< I (ver apêndice' 2)

A nagnetlzação varla de vaIor"" pró*i^o" a I para vaLoree multo

lnferiores em torno de f *

Confirma¡nos os aspectos qualitativos eþuantitativoe obtldos com

baee na a¡ráliee cle 8!. e obtlvemos alguma infornração a mais.

o
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m

C

T* T

T.

, Quando V .-+' 00

i, 1lÉ -+ o
( rtmte termoclinânico)

T
\tl

1ì flca consta,nte
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APÊNDISJ - Comportamento de ( r + E )a e ( 1-E )

0 < e< I A intelro poettlvo

A

e ¡ e que g<<1 ,

,

,

Ir¡lclaLmente notemoe que no caso em que mals estsßos lnteressadoe,

e << 1 e å. >> I , há una interessante aproxlmação 2 '

g-' AC

Q+ e)
A

)t (¿ * lT
n-+ OO

lembrand.o que ( f +L/n )'
podemoe escrever

(/.e) A

Analoga,nente
Ae

'49e

A L
tt,

(r')ouè

I

- Àe
eU- ¿)

(¡rf

I

Dal

I
c

!
c

A A

Ài'\-l) 3
-._,, _r_ g +...+

para várias apllcações, no entanto, e'mais convenlente ter controle

atraváe d,e deelgualdades. Para ( r + t )A :

Q- ¿)o
/ ¡.\Iri,f+ A+ (å) d. A+& l,I

+-

+ Ag +

t\
+
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,f
oaco Ae < 1 Bodemoß eonclulr

Para ( r - s)À

^
,l

(i)

4-Ae

a. o
e(t)U-a A

[å) 
"' 

.
¿

t,

(t) fl(l) r [,

t *
z

A
+ + -€ )

{
{- A

(

agrupando os te¡Íros en à";, temos, ca'o Ag < I

z
¿(x)

aP

s
A. ¿_-1

I .]

!
\i

,l

se i 'ror làpar todoe te¡noe poderão er assim agnrpados,
pâr Ìoêtará o temo (- €J1 >

û:¿
P*¿

{- Ae

se A for

(å) ¿a

oal
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APÊNDI9E 2 - Aspectos das N-uplas

com oe vlnculoe (v1)
tr. nz \-r)n=(n

e (v2)
)o

a

, t ... I

(Yr)

(ve¡

rO * 2n, + 3n, + ... + N rN_l-

ta+ 2n, + ..o + (n-r)\_r
N

r

É tmeüet¿ e importante relação

oO t \ + t2 * ... + \-r = x- !'

Apresentamos a eegulr as N-upLas para alguns valoree de I peque-

noa e grandes ( próximos de N ), ea6oe en que há poucas. N-uplas.
Para cada N-upla escrevemos aBênaa os ne( que lorem não nulos.

.\

,e. =o -+ 1N-upla : no=N

I - 1l + 1 N-up]a .z nO=N-z \=1

f =P -+ 2N-upras nO=N-4 \=z
no=l{-3

N-up1as : rr'=l \-z=1

a

n =l2

a

o

a

[ = N-2 4,^,[ 2

t].=1 a!aoaaaa \-3=1
a

?
a

[ = l{-t -a 1- N-upla . aaoatalaaaaaaooaoaaaaaaaaaaaaaaaa \-t=1
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para veloree do J. inte¡ ¡redtárlos a eetes extremos temos quantidactea

de N-uplas muito mal.or€so

Um aepecto importante dos vlnculoe (vr¡ e'(ve) 6 a não presença

de nO em (VZ) . Dadoe n, , î2 , ... r \-f satisfazendo (Va) , (Vf )

fornece un valor de nO para gue seJa satÍsfelto; eó há uma reotrlção:
que egte nO seJ" fo negati.vo. (Vr¡ e (Vz) é então conttição equivaLen-

tea(v2)e(v3)

(v3) Zn,

neste caso3

(v2) -> r1 + 2î2 + ... + (N-I)r*_r_ l. ==+

+

ná então una simplíficação no caso

==+ 2oI + 4t:.z * \. + z(N-l)rr._I z9-

aoent

portanto, pare i,< n/z -"ó é preciso considerar'o vínculo (vz) .
, Caso J. > N/2 r (V3) passa a desenpenhar papel e isto provoca a

dirninuição do núnero de N-uplas com !, crescente.
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ApfiNDrcE 3 - comportamento de to! trl nrl... trrl sob o vlnculo

tO * tl * n2 t ... * tL = C (constante)

A essêneia clo eomportamento, falando infornraLmente, é que o

protluto clos fatoriais é tanto malor quanto mals o valor C r Qü€

cleve aer tlistrfbuido entre os nè( estlver acr¡¡nulaclo em poucos.

,
Pata moetrar isto conslderemoe o Caso de cluas variaveis

X = a! b! a*b=C

Temos

x = a(a+1) (a+2)...1 u(t+t) (b+2) ...1

A tra.nsformação a -+ a + 1 b --> b - I

ção

promove. a transforma-

X-+

caso î,)rb vem (a+1) /V>t eatransformaçãoacima'a.umenta it
:

Conclusão: aumentando o mafor clentre a , b aumenta-se X.

x

a

É fácrf extender este resuLtado para c caso de vários
particular, o *áriro tte toltrl nzl.... rlrl é cl .

no( i0ino
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RPÊ¡lnrcg 4 - Estudo ri goroso cla aproxlmação de n5

L {'",.d'... du"
( I,trt¡ =

1_

* signÍfica o vlnculo h2 * þ3 + ?.. + (W-f )\_f <

.A limÍtação superior Eegue de:

Defininos
^(oo)

t, lf , r) >-_( "tr
-=3

1¿

por c {1 , c&so 1 << 1< vz

tl- |

(" [<

^iz
4t ¡l- |

(ot¡^ 
n

' Usaremos a técnlca muitas vezes usadas neste trabalho, estabeLe-
eendo limltações superlor e inferior para h5(t rN) e verificando en

que condições o intervalo resul,tante 6 estreito.

Wa página 29 verifica.mos ser possfvel escrever

a

ä (+)."(-*,)'(si' ,(fi.. tt., rv ) ..li

r:\-ióJi -Zìz
ilz= or!,2,...-

rl4=Q!,2,..,

,t

i'(

c\-)

/"u t,t, ru¡

4r-r=or\2,"'

t

,4. "lf
.'¡"1

tq€F{r

[':'(r,ll)

C 1ft

rllllrnl tem os termos cle h5(lrr) e outros, rogo

Para estabelecer a lirritação lnferior, fixemos um nútoe"o ,9)0r

que depois expllcitaremoe e que uurd << I. Conslderemos agora nú*e"ou

ar(e) , ar(e) r ..o r a*_r(t,) tais que



a,*(c)
T{:ar

SeJa

.t'tel

Deflnimoe

, Vem

+2 (o.(r) - ,r )

"ff <

S

(l N

NW

Lu

+ (ru-r) (au-¡(e) - 4

.'trÍ,i il,o,,rt
.R.

ïLL= 0,

{g'ol
1.,2r.:.Jaztc)'{)

\?t,..,1qø)-,f )

\r= o,!z,..i [ç,tt¡-1¡

\

f.

l.(F') Isi#J lr-(,4= llr- tå)"'l] r'tl tq N,s)

I .lf
\5*'

)

.'E

/{ñl
l..al-'/

a*, (e) l])t i

u)(,, (,t-t>/

N-z
¿
ñ(,r - (1,¡l) 1 -¿

, (*ì

caeo ,[ > .qtk)

todoe em nr(1

^ t

r os termoe que comparecem em rt'r{lrNrÈ) comparecem

,N) r nas este ,ítttmo tem outros termos. nrtão

(oo)

NT( \>L5
( .t, r.r ,

cLJ s e
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6I

Ero resumo, no eeso îtd -a ,t-( *

t,5 u (oo)

5 ( N )

ou eeJa

(J-¿) Clz
j.

o suflclente para que a faL¡ca
para N=Lo8, €=1o-4¡o

i'

- 12-

lo

(e)

l

\
t'a

Resta veri.ficar se para L << L á-po""L,el obter ît¿) pequeno

+ I eeJa slgnificativa.
a".(e) qug se pod,e tonar são

ø. (e) 433

ø" (e) 80

[0te)
B menore

,

s

t e

4

5

.''l3

ìa

.>
0

-t2
0

-12

a,ï (g) 1a
aa (e)

oao(e)

atoo(¿)

4

.ITi' \
^E"J

I

.I,l0?

,J-diæ

o a¡, (e) = 4S

' 
ø,ro (e) = I

a

a

a

lz
'f,b?w = Or9tl}0

¿"í J-^r^tV J^o^-h d- .> tloo 4 o-aiu'\= t



62

Este estaclonamento ctos ao(t) em L ó vltat para que ,ttti não

seJa grand.e d.emafe. Dos valores caLcuLados actme,, Êobreestlmando os

não calculaclos temoe

I te) ZX,{32 r 3X }1 + ,{¡ qY + + /o¡{2 r. :./r0x0n.

tto*{{+...* 4oo) x ,12 <Å

Eeta estimatlva pocler eim àúrrfu", ser melhoracla, mas isto que temos

fá é suflci.ente. para f o5 <
- \'.

çao

{=([,N) g c'Jz'.I

o

rst

Note que este intenralo
Lntenralo Io rrc9/zf

[ro5 , rc9/zJ corresponcte a " 99r8y'" ôo

C sl+
a

\
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