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Resumo 

Consideramos os efeitos de desordem ou aperiodicidade sobre três sistemas 
magnéticos distintos. Inicialmente, apresentamos um modelo fenomenológico 
para descrever a dependência térmica da magnetização remanente induzida 
por diluição numa classe de antiferromagnetos quase-unidimensionais. O mo(
delo trata exatamente as correlações ao longo da direção dominante, levando 
em conta as demais interações por meio de um campo efetivo. Em seguida, 
utilizamos uma aproximação autoconsistente de Bethe-Peierls para avaliar 
os efeitos de um campo cristalino aleatório sobre os diagramas de fases de 
um modelo de Ising de spins mistos. Mostramos que a desordem é capaz 
de modificar a natureza dos pontos multicríticos existentes no limite uni
forme do modelo. Finalmente, estudamos os efeitos de interações aleatórias 
ou aperiódicas sobre o comportamento da cadeia XX quântica em baixas 
temperaturas, através de câlculos numéricos baseados no mapeamento do 
sistema em um modelo de férmions livres. Apontamos evidências de que, 
em temperatura zero, existe um único ponto fixo universal, característico 
de uma fase de singleto aleatório, que governa o comportamento do modelo 
na presença de interações desordenadas. No caso de interações aperiódicas, 

;\I 
~; 	

obtemos resultados consistentes com previsões de grupo de renormalização, 
indicando, para uma certa classe de seqüências de substituição, um compor
tamento semelhante àquele associado à desordem. 
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Abstract 

We consider effects of disorder or aperiodicity on three different magnetic 
systems. First, we present a phenomenological model to describe the ther
mal dependence of the dilution-induced remanent magnetization in a class of 
quasi-one-dimensional antiferromagnets. The model treats correlations along 

(; 
the dominant direction in an exact way, while including the remaining inte- . i 
ractions via an effective field. Then, we use a self-consistent Bethe-Peierls ~ 

j .. 

approximation to gauge the effects of a random crystal field on the phase 
diagram of a mixed-spin Ising mode!. We show that disorder may have pro
found effects on the multicritical behavior associated with the uniform limit 
of the mo de!. Finally, we study effects of random or aperiodic interactions on 
the behavior of the quantum XX chain at low temperatures, by performing 
numerical calculations based on a mapping of the system onto a free-fermion 
mo de!. . We present evidence that, at zero temperature, there exists a single, 
universal fixed-point, associated with a random-singlet phase, which governs 
the behavior of the model in the presence of disordered interactions. In the 
case of aperiodic interactions, our results are consistent with renormalization
group predictions, indicating, for a certain class of substitution sequences, a 

,"'" behavior similar to the one induced by disorder. 
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Introdução 

(' 
Em maior ou menor grau, todos os materiais existentes na natureza exibem 
imperfeições ou características não-homogêneas. O sucesso da descrição dos 
vários materiais através de modelos uniformes depende de quão profundos são 
os efeitos das impurezas sobre as propriedades desses sistemas. Em muitos 
casos, tais efeitos são relevantes, exigindo a modificação dos modelos empre
gados, de modo a levar em consideração elementos de não-homogeneidade. 
Na maioria das situações, isso torna o tratamento matemático consideravel
mente mais enredado, como demonstram os modelos para vidros de spin [Bin
der e Young 1986]. Em conseqüência, torna-se muitas vezes imprescindível a 
utilização de técnicas de aproximação, em associação ou não a ferramentas 
de simulação computacional. 

A análise de modelos estatísticos com elementos aleatórios parece ter 
sido formalizada por Brout [1959] e Mazo [1963]. Uma distinção essencial 
deve ser feita entre o limite de desordem temperada, em que as impurezas 
são consideradas fixas, e o limite recozido, em que as impurezas atingem o 
equilíbrio térmico com o restante do sistema. Essa distinção tem como base 
a diferença entre as escalas do tempo de relaxação das impurezas, Ti, e do 
tempo de relaxação das variáveis naturais do sistema uniforme subjacente, 
T s . Na grande maioria dos casos de interesse físico, esses tempos ~ão tais que 
Ti :::t> Ts ; portanto, as impurezas devem ser consideradas como essencialmente 
fixas, e o limite temperado é mais apropriado. 

No que diz respeito aos fenômenos críticos, os efeitos de desordem são 
aquilatados pelo critério heurístico de Harris [1974]. Segundo esse critério, 
sendo a o expoente crítico associado ao calor específico de um sistema uni

~'c 	 forme, a introdução de desordem produz alteração no comportamento crítico 
desse sistema se a > O. Isso ajudou a compreender discrepâncias entre mo
delos que previam divergências no calor específico, associadas a transições 
de fase em certos materiais, e medidas experimentais que verificavam apenas 
máximos suaves. Posteriormente, o critério foi validado e estendido utili
zando técnicas de grupo de renormalização [Lubensky 1975]. 

Fora da criticalidade, a presença de não-homogeneidades pode produ

3 



Introdução 

zir comportamentos inteiramente novos em certos materiais, especialmente 
aqueles de baixa dimensionalidade. Exemplos disso são os fenômenos de 
ordem por desordem [Oseroff et alo 1995, Wessel et alo 2001], em que a 
adição de impurezas a sistemas cujo estado fundamental é desordenado in
duz o aparecimento de ordem antiferromagnética em baixas temperaturas. 
Nesses e em outros fenômenos, como as singularidades - não-críticas! - de 
Griffiths exibidas pela cadeia de Ising quântica desordenada [Fisher 1995], 
um ingrediente essencial é o caráter eminentemente quântico das flutuações 
presentes. 

Nos últimos anos, também ganhou interesse o estudo de sistemas não
homogêneos com características determinísticas, concretizados nos quase
cristais. Essas estruturas são aperiódicas e não constituem cristais genuí
nos, apresentando simetrias proibidas para redes de Bravais; correspondem, 
na realidade, a projeções irracionais de redes periódicas de dimensionalidade 
elevada sobre espaços de dimensão inferior. Em função da ausência de perio
dicidade, é natural indagar até que ponto essas estruturas produzem efeitos 
semelhantes àqueles induzidos por aleatoriedade. 

Uma resposta a essa questão é dada, quanto ao comportamento crítico, 
pelo critério heurístico de Luck [1993a]. Esse critério, em si próprio uma 
extensão do critério de Harris, toma por base um expoente w associado às 
flutuações geométricas induzidas pela aperiodicidade. Para um dado sistema, 
caso esse expoente exceda um certo valor-limite (que depende dos expoentes 
críticos do sistema periódico subjacente), o critério prevê que a aperiodici
dade é capaz de alterar a criticalidade. Ainda segundo o critério de Luck, in
gredientes aperiódicos caracterizados por flutuações geométricas tão ou mais 
intensas que aquelas produzidas por aleatoriedade são certamente capazes 
de afetar o comportamento crítico de sistemas que satisfazem o critério de 
Harris. Os resultados fornecidos pelos estudos comparativos já realizados 
(veja, por exemplo, Iglói et alo [1998]) indicam, entretanto, que as seme
lhanças entre desordem e aperiodicidade limitam-se ao próprio ponto crítico. 
Fora da criticalidade, os dois tipos de não-homogeneidades produzem efeitos 
geralmente distintos. 

Neste trabalho, consideramos três problemas em que a presença de não
homogeneidades é determinante. Os problemas são discutidos em capítulos 
distintos; como tentamos tornar tais capítulos autocontidos, com suas pró
prias introduções e conclusões, traçamos aqui apenas um panorama de seu 
conteúdo. 

No primeiro capítulo, apresentamos um modelo fenomenológico para des
crever o comportamento da magnetização remanente induzida pela diluição 
numa classe de antiferromagnetos quase-unidimensionais, estudados no La-

I·~: . 
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boratório de Estado Sólido e Baixas Temperaturas do IFUSP. Discutimos 
algumas características dos materiais, e descrevemos os resultados experi
mentais e as justificativas para a formulação de nosso modelo. Mostramos 
que ele fornece uma descrição razoável da dependência térmica da magne
tização remanente, fazendo uso de um conjunto de parâmetros compatíveis 
com as estimativas experimentais. 

No segundo capítulo, consideramos os efeitos de desordem sobre o dia
grama de fases de sistemas que exibem comportamento tricrítico. Para tanto, 
estudamos o modelo de Ising de spins mistos com anisotropia aleatória, em
pregando uma aproximação autoconsistente de Bethe-Peierls. Comparamos 
os resultados com aqueles obtidos a partir de um tratamento de campo mé
dio, e apresentamos a solução do problema em uma dimensão para testar a 
confiabilidade da aproximação. 

O terceiro capítulo é dedicado a um estudo comparativo dos efeitos de 
interações desordenadas e aperiódicas sobre o comportamento da cadeia XX 
quântica em baixas temperaturas. Existem indícios de que a presença de 
interações não-homogêneas nesse sistema pode induzir, em baixas tempera
turas, uma fase completamente distinta daquela que caracteriza o modelo 
uniforme. Discutimos previsões de grupo de renormalização para as propri
edades dos sistemas, e apresentamos resultados de cálculos numéricos que 
realizamos para verificar essas previsões, bem como para investigar grande
zas sobre as quais o grupo de renormalização não fornece informações, como 
é o caso das correlações entre spins na cadeia com interações aperiódicas. 

{. 
No final do texto, incluímos três apêndices, dois dos quais tratam de as

pectos técnicos dos capítulos 1 e 2; o t~rceiro apêndice reproduz dois artigos, 
resultantes de colaborações desenvolvidas paralelamente ao nosso programa 
de doutoramento . 

..(,.:
"",-. 

5 


(, 






rf·' 
)..> 

Capítulo 1 

li' 
~'\~ . Modelo fenomenológico para a 

magnetização remanente de 
antiferromagnetos 
quase-unidimensionais diluídos 

Neste capítulo, apresentamos um modelo fenomenológico para a magneti
zação remanente observada em baixas temperaturas nos antiferromagnetos 
quase-unidimensionais (CH3NH3 ) Mnl-x CdxCls . 2H20 e (CH3 hNH2 Mnl-x 
CdxCls . 2H20. Em nosso modelo, supomos a existência de momentos mag{ 
néticos desemparelhados, induzidos em segmentos de tamanho ímpar gerados 
ao longo das cadeias de Mn2+ pela diluição do íon magnético. Supomos ainda 
que esses momentos permaneçam correlacionados ferromagneticamente após 
a remoção do campo de resfriamento. Utilizando uma aproximação de ca
deia linear (essencialmente de campo médio) e um conjunto de parâmetros 
compatíveis com estimativas experimentais, fomos capazes de reproduzir a 
dependência aproximadamente linear da magnetização remanente com a tem
peratura, observada nos compostos reais. 

1.1 Introdução 
(;.: 

Em baixas temperaturas, sistemas quase-unidimensionais exibem uma varie
dade de comportamentos interessantes, como cruzamento dimensional [Smith 
e Friedberg 1968, de Jonge et alo 1975, Wang 1997], paramagnetismo quân
tico aleatório [Nguyen et alo 1996], fenômenos de ordem-por-desordem [Ose
roff et alo 1995, Azuma et alo 1997], e fases de Griffiths [Fisher 1995, Young 
e Rieger 1996], que têm motivado diversas investigações teóricas e experi
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1.1 1 

mentais. Na maioria desses sistemas, o ordenamento tridimensional é afinal 
induzido por interações entre as cadeias. Tirando proveito dos diversos resul
tados analíticos disponíveis para modelos unidimensionais, esse ordenamento 
tem sido descrito de várias formas. A maioria das abordagens é baseada em 
aproximações de cadeia linear [Scalapino et alo 1975, Trudeau e Plumer 1995, 
Schulz 1996], que tratam as correlações ao longo das cadeias de forma exata, 
introduzindo ao mesmo tempo as interações entre cadeias através de campos 
efetivos. Essas aproximações foram aplicadas com sucesso a sistemas puros, 
dando ainda origem a teorias de Ginzburg-Landau generalizadas, que levam 
em conta flutuações [Scalapino et alo 1975, McKenzie 1995J. Além disso, 
também foram bastante utilizadas para descrever efeitos de desordem [Imry 
et ai. 1975, Hone et ai. 1975, Schouten et alo 1980, Korenblit e Shender 
1993, Eggert et ai. 2002], que estão entre os principais tópicos da pesquisa 
em sistemas quase-unidimensionais. 

Tratamos aqui de uma classe de materiais quase-unidimensionais, estu
dados no Laboratório de Estado Sólido e Baixas Temperaturas do IFUSP 
[Paduan-Filho et ai. 1998, Becerra et alo 2000], representada pelos com
postos (CH3 NH3)MnCI3 • 2H20 (ou MMC) e (CHahNH2 MnCla . 2H20 (ou 
DMMC), que constituem sistemas de spins localizados nos quais os íons Mn2+ 
(de spin S = 5/2) arranjam~se ao longo do eixo cristalino b, formando cadeias, 
e são acoplados antiferromagneticamente entre si por uma interação intraca
deias J/kB da ordem de 3 K. Medidas de suscetibilidade magnética e calor 
específico [Simizu et aI. 1984] indicam o surgimento de ordem de longo al
cance tridimensional em temperaturas de Néel TN = 4.12 K para o MMC e 
TN = 6.36 K para o DMMC, com o alinhamento dos momentos magnéticos 
ocorrendo ao longo do eixo a do cristal. Essas temperaturas são compatíveis 
com interações entre cadeias IJ.d "-' IJI x 10-2 

. O caráter dessas interações 
não ê relatado na literatura. Entretanto, o comportamento dos materiais 
quando diluídos com íons não-magnéticos Cd2+ sugere que interações ferro
magnéticas entre cadeias estejam presentes, como discutiremos mais adiante. 
Em temperaturas acima de T "-' 10 K, as medidas de suscetibilidade são 
bem descritas por um modelo de Heisenberg quântico de spin S = 5/2; no 
entanto, em temperaturas mais baixas, efeitos de anisotropia (com provável 
origem dipolar) tornam-se relevantes [Simizu et aI. 1984], como evidenci
ado na figura 1.1. Cálculos baseados num modelo de Heisenberg clássico, 
com parâmetros derivados de experimentos com o DMMC, reforçam a im
portância da anisotropia [Schouten et aI. 1980]. Em particular, mostra-se 
que o comportamento do comprimento de correlação ao longo das cadeias 
exibe um cruzamento de tipo Heisenberg para tipo Ising com a diminuição 
da temperatura; esse comportamento é ilustrado na figura 1.2. 

A substituição de pequenas quantidades de íons Mn2+ por íons não-

P' 
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Capítulo 1 1.1 Introdução 
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X 10- 2 (CH 3 NH 3)MnCI ' 2 H 03 2

0_ 
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.. I I 
+ c#-oxis 

.t~. t 2rl',1::; --- Clossicol Heisenberg choin 

1 -- S· 5/2 Heisenberg chain 
( Jlk=-3.01 K for both) 

TN=4.12K 

Ot...! 
O 20 40 60 80 100 

T(K) 

Figura 1.1. Suscetibilidades magnéticas ao longo dos eixos do cristal para o MMC 
puro. Fica evidente a anisotropia acentuada em temperaturas inferiores a 10 K. 
Extraído de Simizu et alo [1984]. 
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~"'·1 Figura 1.2. Inverso do comprimento de correlação ao longo das cadeias, como 
função da temperatura, para os compostos DMMC e CMC (de propriedades es
truturais e magnéticas semelhantes às do MMC), calculado para o modelo XYZ 
clássico com parâmetros estimados experimentalmente. É perceptível a mudança 
de comportamento do tipo Heisenberg para Ising em temperaturas inferiores a 
T* "'" 0.1. Extraído de Schouten et alo [1980]. 
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1.1 Introdução Capítulo 1 

magnéticos Cd2+ induz o aparecimento de uma magnetização remanente 
[Paduan-Filho et alo 1998, Becerra et alo 2000] abaixo de TN , quando as 
amostras são resfriadas na presença de campos de alguns oersteds, dirigi
dos ao longo do eixo fáciL Observa-se que essa magnetização remanente 
varia de forma aproximadamente linear com a temperatura, exceto na ime
diata vizinhança de TN , onde efeitos de desmagnetização parecem relevantes 
[Paduan-Filho et al, 1998]. Além disso, mede-se um excesso de suscetibi
lidade paralela, geralmente associado à existência de momentos magnéticos 
desemparelhados nos segmentos de tamanho ímpar, produzidos ao longo das 
cadeias pela diluição [Dupas e Renard 1978]. Aparentemente, a dependência 
(quase) linear da magnetização remanente com a temperatura tem caráter 
universal, como sugerido a partir de medidas [Becerra et alo 2000] realizadas 
no DMMC dopado com Cd2+ (não-magnético) e Cu2+ (S = 1/2). Experiências 
realizadas nos compostos similares CsMnCI3 ·2H20 (CMC) e CsMnBr3,2H20 
(CMB) dopados com Cu2+, nos quais os sinais das interações entre cadeias 
são bem conhecidos, revelaram [Carvalho et alo 2001] que uma magnetização 
remanente aparece no CMB, em que os acoplamentos entre cadeias são ferro
magnéticos ao longo de uma das direções transversas e antiferromagnéticas 
ao longo da outra; por outro lado, não se observa esse efeito no CMC, em que 
todas as interações são antiferromagnéticas. Esses resultados experimentais, 
juntamente com a observação de que algum acoplamento ferromagnético efe
tivo é necessário para gerar uma magnetização remanente não-nula, levaram 
à idéia de que interações ferromagnéticas devem também estar presentes no 
DMMC e no MMC [Becerra et alo 2000]. Entretanto, na ausência de dados 
experimentais, até o momento não parece haver evidências conclusivas sobre 
esse ponto. 

Neste capítulo, introduzimos e discutimos um modelo fenomenológico 
para o comportamento magnético de baixas temperaturas do DMMC e do 
MMC diluídos. Em virtude dos efeitos de anisotropia já mencionados, acre
ditamos que os aspectos qualitativos desse comportamento sejam captados 
por um modelo de Ising de spin S 5/2, que no limite puro (e no caso mais 
simples) é descrito pela hamiltoniana 

1-{- J~SrSr+b ~~ Jj;SrSr+ô, (1.1) 
r r li 

em que J > O, r é um vetor da rede, b ê o vetor primitivo ao longo do eixo 
cristalino b, 6 é um vetor que conecta um sítio a seus vizinhos mais próxi
mos no plano ac, Jl J.L > Ose 6 for paralelo ao eixo a, e Jl = -J.L 
se 6 for paralelo ao eixo C. Nossa abordagem baseia-se numa aproximação 
de cadeia linear, que trata os acoplamentos intracadeia (J) exatamente, in
troduzindo simultaneamente as fracas interações entre cadeias (J.L « J) 

10 

1< 
I 



t' 

Capítulo 1 	 1.2 Interações entre primeiros vizinhos 

via termos de Curie-Weiss conectando todos os spins (de forma a produzir 
um campo efetivo alternado, que combine as interações intercadeias ferro- e 
antiferromagnéticas, evitando efeitos de frustração). Em temperaturas su
ficientemente baixas, as cadeias ordenam-se antiferromagneticamente, com 
uma estrutura bipartite característica. Como conseqüência da diluição, uma 
cadeia muito longa divide-se em segmentos finitos, e momentos magnéticos 
desemparelhados aparecem nas extremidades dos segmentos de tamanho Ím
par. Com base na fenomenologia dos sistemas, supomos que esses momentos 
correlacionem-se ferromagneticamente, sendo sua direção determinada nos 

.!; 	 experimentos pelo campo de resfriamento. Para cada segmento de spins, a 
função de partição pode ser calculada exatamente; a energia livre total da 
cadeia é obtida pela soma das energias livres dos segmentos de todos os ta
manhos, com pesos apropriados. Esse processo é detalhado na seção 1.2. Em 
seguida, na seção 1.3, incluímos os termos de Curie-Weiss e discutimos os 
resultados da aproximação. Mostramos que essa abordagem reproduz satisfa
toriamente a dependência da magnetização com a temperatura e a existência 
de um excesso de suscetibilidade. Discutimos também a contribuição dos 
vários segmentos à suscetibilidade. 

1.2 Interações entre primeiros vizinhos 

Consideramos inicialmente um segmento aberto de n spins de Isíng com aco
plamentos antiferromagnéticos e campos alternados, descrito pela hamiltoni
ana 

n-l n n 

1in = J 2::: SjSj+! - L hjSj - D 2::: sJ, (1.2) 
j=l j=l j=l 

em que J > O e hj hI (hz) para J Impar (par); introduzimos também 
um campo cristalino D, como parâmetro adicional de ajuste. As variáveis 
de spin Sj assumem os valores ±l/Z, ±3/z e ±5/2. Os campos alternados são 
introduzidos de modo a abrir espaço para um campo efetivo alternado, neces

L, sário à descrição de ordem de longo alcance antiferromagnética na presença 
de interações entre cadeias. Em consonância com a hipótese fenomenológica 
de que há momentos magnéticos desemparelhados apontando numa direção 
preferencial, determinada pelo campo de resfriamento, supomos que os spins 
nas extremidades dos segmentos de tamanho ímpar sofram sempre a ação 
de um campo hI. Removido o campo, os momentos permaneceriam global
mente desemparelhados devido a efeitos de pínning produzidos pelas impu

11 

t 




1.2 Interações entre primeiros vizinhos Capítulo 1 

rezas não-magnéticas l
. Nos segmentos de tamanho par, a escolha particular 

de um campo h l em j 1 é irrelevante, já que nesses casos a função de 
partição é simétrica com respeito ao intercâmbio de hl e h2 . 

Como consideramos valores finitos de n, devemos separar os segmentos 
de acordo com a paridade de seus tamanhos. Utilizando a conhecida técnica 
da matriz de transferência, podemos escrever as funções de partição para 
tamanhos ímpares e pares, respectivamente, como 

Z~_I = (VI jT 
n 

;-2/ VI) (1.3) 

e 

Z~ = (VIjTn22TII V2) (V2/T2Tn;-21 VI)' (1.4) 

onde n é um número par, T = TI T 2, os elementos das matrizes T I e T2 (de 
tamanho 6 x 6) são dados por 

TdSí' Sj) exp {-~JSiSj ~~hISi ~~h2Sj !~D (Sl SJ)}, (1.5) 

T2(Si, Sj) TdSj, Si), (1.6) 

e as componentes dos vetores VI e V2 são 

et /3(h",Sj+DSJ)vo:(Sj) , a=1,2. (1.7) 

As energias livres associadas aos segmentos de tamanhos pares e ímpares são 
dadas por 

-kBTlnZ~_I (1.8) 

e 
FP= InZP (1.9)n'n 

Tomamos agora uma cadeia muito longa, e supomos que cada um de 
seus N sítios esteja ocupado por um spin com probabilidade p. Para O < 
p < 1, a cadeia é composta de segmentos finitos, separados por sítios vazios 
(Le., ocupados por íons não-magnéticos). No limite N --+ 00, o número 
de segmentos de tamanho n é NP(n) N(l - p?pn. Supondo que cada 
segmento seja descrito pela hamiltoniana da eq. (1.2), a energia livre total 
por spin será dada pela série infinita 

fpv(h l , h2 , T) ! L [P(n l)F~_1 + P(n)Frf] . (1.10) 
p npar 

r I 

~ ..... 

! 

10 exato mecanismo que produziria esse pinning não parece claro até o momento. 
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Capitulo 1 1.3 Aproximação da cadeia linear 

Para p < 1, uma vez que nP(n) torna-se desprezível para n suficiente grande, 
essa série infinita pode ser truncada e calculada numericamente. Isso de
manda a multiplicação explícita das matrizes envolvidas, e é factível até 
temperaturas bastante baixas. No caso puro (p = 1), precisamos recorrer a 
um outro tipo de cálculo, que descrevemos no apêndice A. 

Denominemos de tipo 1 (tipo 2) aqueles spins sob ação de um campo h1 

(h2 ). Os números N 1 e N2 de spins de cada tipo numa cadeia podem ser 
determinados se notarmos que num segmento de tamanho n há n/2 spins do 
tipo 1 se n for par, e (n + 1)/2 spins do tipo 1 se n for ímpar. Assim, as 

l/ frações de spins do tipo 1 e do tipo 2 são 

1 n 1 '" )n _ __p_
N = L P(n) + ~ P(n "2 - 1 + p' (1.11) 
N. 2 nparn impar 

e 
2N 2 n 1 '" n pL P(n) 2 + ~ P(n) "2 = 1 + p' (1.12)

N 
n ímpar n par 

respectivamente. Para p < 1, a diferença entre essas frações dará obviamente 
origem a uma magnetização resultante não nula em temperatura zero, desde 
que h 1 e h 2 tenham sentidos opostos. 

1.3 Aproximação da ca9.eia linear 

A fim de representar o fraco acoplamento entre cadeias nos compostos reais, 
supomos agora que, além dos acoplamentos entre primeiros vizinhos dentro 
de cada segmento, todos os spins numa cadeia estejam conectados entre si 
por interações de Curie-Weiss (CW) ferromagnéticas. Supomos ainda que 
as interações CW entre dois spins do tipo 1 ou do tipo 2 tenham intensidade 
Jcw/N, mas que as interações CW entre spins de tipos distintos sejam mais 
fracas por um fator ,. Introduzimos esse fator para permitir um eventual 
acoplamento oblíquo entre cadeias (ou seja, fora do plano perpendicular à 

,j>;, direção b); no limite puro (p 1), esperamos que as cadeias exibam ordem "'. 
antiferromagnética, e assim, deve ser menor que a unidade. Na presença de 
diluição, esperamos que a estrutura antiferromagnética sobreviva no interior 
de cada segmento, o que em princípio poderia levar a uma variação de , com 
a concentração p, já que o arranjo magnético nos planos perpendiculares às 
cadeias seria perturbado. De todo modo, nossos resultados sugerem para, 
um valor muito pequeno ou nulo nos compostos aqui considerados. 
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1.3 Aproximação da cadeia linear 	 Capítulo 1 

Escrevemos a contribuição dos spins do tipo 1 para as interações de Curie
Weiss como 

E(l) Jcw ~ s. (~S. "I ?= Sj) , (1.13)cw 	 NL..J~L..J) 
iEAl 	 jEAl )EA2 

em que Aa denota o conjunto dos spins do tipo a (a 1,2). Analogamente, 
temos 

E~;; -7; L Si ("I L Sj + L Sj) . 
iEA2 jEAl jEA2 

Decorre então que a contribuição das interações de Curie-Weiss para a ener
gia total por spin é 

Ecw = -pJcw(mi + 2rymlm2 + m~), 	 (1.14) 

onde ml (m2) é a magnetização por íon magnético dos spins do tipo 1 (tipo 
2). Como Ecw depende apenas das médias ml e m2, e não dos detalhes da con
figuração dos spins, é conveniente realizar uma mudança de variáveis. Assim, 
introduzimos o potencial de Helmholtz por spin apv(mI, m2, T), associado às 
interações entre primeiros vizinhos, definido pela transformação de Legendre 

apv(ml, m2, T) = jpv(hI, h2,T) + m1h1 m2h2, (1.15) 

em que h1 e h2 são campos efetivos e 

ml (aj pv )
ah1 h2,T 

e m2 (aj pv )
ah2 hl,T' 

(1.16) 

Para valores fixos de ml e m2, escrevemos um potencial de Helmholtz total, 

a(ml' m2, T) apV(ml 1 m2, T) + Ecw, (1.17) 

a partir do qual obtemos as relações entre os campos magnéticos externos 
hI, h2 e os campos efetivos, 

....~ 

h1 = (a	aa ) h-1 - 2pJCW (ml + "1m 2), (1.18) 
ml m2,T 

e analogamente 

( aa ) h2 = -a h2 - 2pJCW (ryml + m2). (1.19) 
m2 ml,T 
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Capítulo 1 	 1.3 Aproximação da cadeia linear 

Comparando esses últimos resultados (para"Y O) com o campo local no sítio 
r devido a seus q.l vizinhos mais próximos nas cadeias adjacentes, obtido a 
partir da hamiltoniana na eq. (1.1), podemos estimar que 

Jcw ::::::':: 2
1 

Pq.l J.l, 	 (1.20) 

para pequenas diluições (1 - P 1). 
As magnetizações estáveis termodinamicamente são aquelas que minimi

zem o funcional de energia livre 
(. 

4> (hI, h2, Ti mIl m2) 	 a(mI' m2, T) mlhl - m2h2 

fpv (hI' h2 , T) - Ecw. (1.21) 

Para baixas temperaturas e pequenas razões Jcw/J, impondo hI = h2 O, 
os valores estáveis de mI e m2 têm sinais opostos. Na presença de diluição 
(p < 1), já que temos ImI! !m2!, o modelo prevê a existência de uma 
magnetização remanente m r por sítio dada por 

m r p(ml m2)' 	 (1.22) 

No limite T -+ O, m r atinge um valor de saturação, 

p(1 - p) S 
(1.23)(~ 	 limmr = (1 p) ,T-l>O 

com, neste caso, S = 5/2. 
Podemos calcular a suscetibilidade (ferromagnética) a campo nulo XO im

pondo h I = h2 = h e tomando o limite h -+ O, 

8mr (1.24)Xo = l~ 8h 
h=O,ml,m2 

Obtemos ainda a temperatura de Néel pela solução da equação 

82c:;p 82C:;P _ 2}~ =0, (1.25)
{ 8m2 

I 8m2 
2 

ml=m2=O 

na ausência de campo externo. 
Na figura 1.3 mostramos os dados experimentais [Becerra et aI. 2000] para 

a dependência com a temperatura da magnetização remanente no DMMC 
dopado com 4.5% de Cd (a concentração foi estimada a partir de ajustes 

15 

t,';
'" 
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o 

TI T;xp 

1.5rl-------r-------r-------.-------.------~------_; 

o dados experimentais (DMMC com 4.5% de Cd) 
2

teoria (S =5/2.J /J =1.5 X 10- , TN =1.14 T~XP)
cw 

e,
i;; 

i;;'

0.5 

Figura 1.3. Dados experimentais (círculos) e cálculos teóricos (curva sólida) para 
a dependência térmica da magnetização remanente no DMMC com 4.5% de Cd. A 
magnetização está normalizada a seu valor na temperatura mais baixa em que há 
dados experimentais disponíveis. 

das medidas em altas temperaturas a uma lei de Curie-Weiss). Mostramos 
também resultados de nossos cálculos para a magnetização remanente com 
diluição de 4.5%, Jcw/ J 1.5 X 10-2 , ,.= O, e D = O. Obtivemos o me
lhor ajuste para a porção linear da curva impondo uma temperatura de Néel 
(TN ) teórica 14% superior ao valor experimental (o que equivale a ajustar J). 
Acreditamos que esse seja um procedimento razoável, já que nossos cálculos 
têm caráter de campo médio, de modo que não esperamos obter concordância 
quantitativa para o valor de TN . É claro que os aspectos qualitativos de nos
sos cálculos são insensíveis a pequenas variações nos parâmetros; entretanto, 
não nos foi possível reproduzir o comportamento universal verificado expe
rimentalmente (ou seja, não obtivemos colapso dos dados correspondentes a 
diversos conjuntos de parâmetros). Destacamos que a escolha de valores po
sitivos e grandes para o campo cristalino transforma o sistema num modelo 
de Ising de spin S - 1/2; nesse caso, a dependência linear de m r com a tem
peratura não pode ser bem reproduzida. É importante notar que, em vista 
da eq. (1.20), o valor de Jcw/ J utilizado no ajuste é inteiramente compatível 
com a estimativa experimental J.1./ J 10-2 mencionada anteriormente. A('..J 

razão calculada entre as temperaturas de Néel dos modelos diluído e puro 
é de 0.86, comparada à estimativa experimental [Becerra et alo 2000] de 
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Figura 1.4. Suscetibílidade teórica a campo nulo por íon magnético no limite 
puro (curva tracejada) e para diluição de 4.5% (curva sólida)) utilizando os mes
mos parâmetros que na figura 1.3. As setas indicam a temperatura de Néel corres
pondente) inferior no caso diluído. O detalhe mostra o comportamento em baixas 
temperaturas. 

0.99 para o material real; a diferença pode ser creditada) pelo menos parci
almente, ao fato de que nosso modelo considera apenas graus de liberdade 
uniaxiais para os spins. O valor de sáturação de m r para diluição de 1 %, 
obtido da eq. (1.23)) corresponde a 0.497% da magnetização de sub-rede 
no sistema puro, em excelente concordância com a estimativa experimental 
[Paduan-Filho et alo 1998] de 0.5% para o MMC com 1% de Cd. 

Na figura 1.4 utilizamos o conjunto anterior de parâmetros para calcular a 
dependência térmica da suscetibilidade a campo nulo XO tanto no limite puro 
quanto para diluição de 4.5%. O máximo alargado nessas curvas reflete as 
correlações de curto alcance antiferromagnéticas) enquanto as cúspides (in
dicadas na figura pelas setas) correspondem às temperaturas de Néel. Como 
se evidencia no detalhe) o caso diluído apresenta características distintas em <i 
baixas temperaturas: o pequeno máximo próximo a T = O deve-se aos spins 
isolados, cuja única escala de energia é determinada pelos fracos acoplamen
tos de Curie-Weiss, enquanto a saliência vizinha é produzida pelos pequenos 
segmentos de tamanho ímpar, cujos spins fronteiriços estão desemparelhados 
(segmentos de tamanho par têm contribuição desprezível para Xo em tempe
raturas tão baixas); tais detalhes são ilustrados na figura 1.5. Há um claro 
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Figura 1.5. Contribuições dos segmentos de tamanho 1 para a suscetibilidade a 
campo nulo mostrada na figura 1.4. As curvas sólidas correspondem a 1= 1, 3, 5 e 
7, enquanto a curva tracejada corresponde a 1 = 2, comprimento responsável pela 
maior contribuição entre os segmentos de tamanho par nessa faixa de temperaturas. 

contraste com o limite puro, em que a suscetibilidade anula-se exponencial
mente para T < TN . 

Por fim, devemos mencionar que nossa abordagem é uma generalização 
daquela utilizada por Slotte [1985] para investigar a cadeia de Ising diluída 
de spin S 1/2 com competição entre interações de curto e longo alcance. 
N o entanto, em virtude da presença de competição, o modelo de Slotte não 
contempla a possibilidade de ordem antiferromagnética de longo alcance em 
temperaturas finitas, mesmo no limite puro. 

1.4 Conclusões 

Introduzimos um modelo fenomenológico para a magnetização remanente 
(mr ) observada numa classe de antiferromagnetos diluídos quase-unidimen
sionais, compostos de cadeias de spins fracamente interagentes. O modelo 
supõe a existência de spins desemparelhados nas extremidades de segmentos 
de tamanho ímpar, formados ao longo das cadeias pela diluição. Supõe ainda 
que esses spins permaneçam ferro magneticamente correlacionados após a re
moção de um campo de resfriamento. Utilizando uma aproximação de cadeia 
linear, em que as interações entre cadeias são tratadas num nível de campo 

1.5 2.0 
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1 1.4 Conclusões 

médio, fomos capazes de reproduzir a dependência (aproximadamente) linear 
de ffir com a temperatura, utilizando um conjunto de parâmetros compatíveis 
com estimativas experimentais. 

Nossa aproximação de cadeia linear é baseada na suposição de que, mesmo 
em presença de diluição, cada segmento experimente um campo efetivo al
ternado. Claramente, essa suposição, também utilizada recentemente por 

et aI. [2002J no estudo de outra classe de antiferromagnetos diluídos, 
está sujeita a algumas restrições. Dependendo da concentração de impurezas 
1 p, a existência de momentos desemparelhados apontando numa direção

t preferencial poderia levar à completa desestabilização do ordenamento mag
nético perpendicular às cadeias2. Nesse caso, os spins ao longo das cadeias 
experimentariam o mesmo campo efetivo, independentemente de suas posi
ções. De fato, um tratamento baseado nessa última premissa daria origem a 
uma transição ferromagnética (com suscetibilidade divergente), e o ordena
mento antiferromagnético de longo alcance não seria recuperado mesmo no 
limite p -+ 1. Efetuamos os cálculos correspondentes nas vizinhanças desse 
limite, e verificamos que a temperatura crítica depende linearmente de 1 p, 
sendo portanto muito pequena em comparação aos resultados experimentais. 
Além disso, não é possível reproduzir a dependência térmica linear de m r . 

Concluímos que nossa aproximação é satisfatória, ao menos para as baixas 
concentrações de impurezas aqui consideradas, em que a ocorrência de dois 
íons não-magnéticos adjacentes na mesma cadeia é um evento raro. 

Resta ainda a tarefa de identificar o exato mecanismo responsável pela 
persistência de correlações ferromagnéticas entre os spins desemparelhados. 
Sugerimos que simulações de Monte Garlo, baseadas na hamiltoniana da 
eq. (1.2), seriam úteis para verificar se é suficiente ou necessária a presença 
tanto de interações entre cadeias ferro- quanto antiferromagnéticas para dar 
origem a uma magnetização remanente em sistemas quase-unidimensionais. 
Nossas tentativas de elucidar esse ponto utilizando um modelo de spin-l/2, 
no entanto, revelaram-se infrutíferas. 

2Isto pode ser visto se considerarmos o efeito, numa certa cadeia, de dois íons não
magnéticos adjacentes separando dois segmentos de tamanho ímpar, o que inverte os papéis 
das sub-redes alternadas. 
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Capítulo 2 

t, 	 Modelo de spins mistos com 
anisotropia aleatória 

Neste capítulo, investigamos o diagrama de fases de um modelo de Ising de 
spins mistos na presença de anisotropia aleatória. Derivamos a solução exata 
do modelo em uma dimensão, apresentamos resultados de campo médio e 
realizamos cálculos auto consistentes de Bethe-Peierls. Dependendo da con
centração de impurezas, surgem linhas de transição e pontos multicríticos 
adicionais. Descrevemos também conexões entre o modelo e um problema de 
percolação. 

(. 

2 .1 Introdução 

À parte sua relevância na descrição de materiais ferrimagnéticos, os modelos 
de spins mistos têm também interesse puramente teórico, estando entre os 
sistemas mais simples a exibir comportamento tricrítico. Desse modo, são 
especialmente convenientes para o estudo dos efeitos de não-homogeneidades 
sobre o diagrama de fases e o comportamento multicrítico de sistemas mag
néticos. A partir de alguns resultados exatos [Gonçalves 1985, da Silva e 
Salinas 1991] e de vários cálculos aproximados [Zhang e Yang 1993, Quadros 
e Salinas 1994, Buendía e Novotny 1997, Tucker 1999], temos agora um bom 

(;, panorama dos diagramas de fases de modelos de Ising de spin-lj2-spin-1 na 
presença de um campo cristalino. Nosso objetivo aqui é utilizar esse mo
delo para investigar os efeitos de desordem sobre a localização das linhas de 
transição e o ponto tricrítico. 

O modelo de Ising de spins mistos é definido como um sistema bipartite, 
com variáveis de spin a = ±1 e S = 0, ±1 sobre os sítios das sub-redes A 
e B, respectivamente. Incluindo apenas interações entre primeiros vizinhos 
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2.1 Introdução Capítulo 2 

(pertencentes a sub-redes distintas) e termos de um único íon, a hamiltoniana 
mais geral definida no espaço par de spins pode ser escrita como 

H = -J L (JiSj + D L S], (2.1) 
«EAJEB) jEB 

em que a primeira soma varre os pares de vizinhos mais prOXlmos, a se
gunda soma varre os sítios da sub-rede B, e supomos que o parâmetro J seja 
positivo (correspondendo a acoplamentos ferromagnéticos). Para D > O, o 
campo cristalino favorece os estados Sj = O; a competição entre os termos 

;/ 

de interação e de anisotropia leva ao aparecimento de um ponto tricrítico. 
Há cálculos exatos para as funções termodinâmicas associadas ao modelo 

da eq. (2.1) numa cadeia simples e em algumas estruturas bidimensionais de 
coordenação tripla. Numa rede honeycomb, o problema pode ser mapeado 
num modelo de Ising de spin-Ij2 numa rede triangular, que não apresenta 
ponto tricrítico [Domb 1980, Gonçalves 1985]. O modelo pode também ser 
resolvido exatamente numa rede de Bethe (a região central de uma árvore 
de Cayley) [da Silva e Salinas 1991], levando aos mesmos resultados de um 
recente cálculo variacional de aglomerados [Thcker 1999]. Os resultados na 
rede de Bethe de coordenação q indicam a ausência de um ponto tricrítico 
para q < 5, em conformidade com cálculos de grupo de renormalização de 
Migdal-Kadanoff [Quadros e Salinas 1994]. No limite de coordenação infi
nita da rede de Bethe, recuperam-se os resultados conhecidos da versão de 
Curie-Weiss (campo médio) do modelo, que apresenta um ponto tricrítico. 
Um cálculo aproximado de campo efetivo IKaneyoshi 1987] previa um ponto 
tricrítico para q 2':: 4, mas esse resultado tem sido posto em dúvida mais 
recentemente [Bobák e JurCisin 1997, de Lima et alo 2001]. 

Para analisar os efeitos de desordem, consideramos a hamiltoniana 

H = -J L (JiSj + L DjS] , (2.2) 
(iEA,jEB) jEB 

em que {Dj} é um conjunto de variáveis aleatórias independentes e identica
mente distribuídas, associadas à distribuição binária de probabilidades 

p(Dj) = pÓ(Dj ) + (1 - p)Ó(Dj - D). (2.3) 

Com essa escolha de desordem, e para D > qJ, o estado fundamental pode 
ser mapeado num problema de percolação no qual a diluição afeta os sítios 
pertencentes a apenas uma das sub-redes (correspondente aos spins S = 1). 
Tal associação é facilmente percebida se notarmos que um campo cristalino 
uniforme D > qJ leva a Sj = O para todo j, quebrando a conectividade 
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Capítulo 2 	 2.2 Solução exata em uma dimensão 

entre as variáveis de spin-l/2. A presença de uma distribuição de campos 
cristalinos D = O localizados aleatoriamente recobra localmente aquela co
nectividade e, para valores suficientemente altos de p, leva à formação de um 
aglomerado percolante. No caso um tanto artificial de desordem recozida na 
rede honeycomb, há uma solução exata [Gonçalves e Gonçalves 1991] para as 
propriedades termodinâmicas do modelo de spins mistos descrito pelas eqs. 
(2.2) e (2.3)1. Para o caso fisicamente mais relevante de desordem tempe
rada, há cálculos aproximados, utilizando uma teoria de campo efetivo com 
correlações [Kaneyoshi 1988], que prevêem o (esperado) enfraquecimento do 

("
I comportamento tricrítico em virtude da presença de desordem. 

Nosso objetivo neste capítulo é obter as propriedades do modelo desor
denado a partir de uma aproximação autoconsistente de Bethe-Peierls, que 
leva em consideração as correlações entre vizinhos mais próximos e, no caso 
uniforme correspondente, é análoga a um cálculo exato na rede de Bethe. No 
intuito de avaliar a confiabilidade da aproximação, estudamos dois limites 
que permitem um tratamento exato. Inicialmente, derivamos a solução do 
modelo desordenado em uma dimensão. Em seguida, apresentamos os re
sultados. para o diagrama de fases temperatura versus anisotropia segundo a 
versão de Curie-Weiss (campo médio) com a distribuição de probabilidades 
da eq. (2.3). Finalmente, discutimos a aproximação de Bethe-Peierls. 

2.2 Solução exata em uma dimensão 
{: 

Numa cadeia aberta com N + 1 sítios (N par), e na ausência de campo 
externo, a hamiltoniana do modelo de Ising de spins mistos pode ser escrita 
como 

lV/2 	 lV/2 

H = -lI: (ajSj + Sjaj+l) + I:DjS;' (2.4) 
j=l 	 j=l 

Dada uma 	configuração de desordem {D} = {Dl, ... ' DlV/ 2} , efetuamos o 
traço parcial sobre as variáveis de spin {Sj} para escrever 

J3HZ{D} = 	 I: I: e
{cr} {s} 

1/:'., lV/2'f,;. " 

I:rr {I + 2e-llj cosh[K(aj + aj+l)J} , (2.5) 
{cr} j=l 

1É interessante destacar que a solução do caso recozido (obtida mantendo a concen
tração de impurezas independente da temperatura) reproduz a concentração crítica do 
problema de percolação associado ao estado fundamental do modelo com desordem tem
perada, que é equivalente ao problema usual de percolação de sítios na rede triangular. 
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com K = f3J e !:lj = f3Dj. Introduzindo um prefator Aj, 

A; (1 2e-.6.j ) [1 2e-.6.j cosh(2K)] (2.6) 

e uma interação efetiva Kj, tal que 

2Kj 1 + 2e-.6.j cosh(2K) 
e (2.7)

1 + 2e-.6.j 

a função de partição pode ser escrita na forma fatorada 

N/2 

Z{D} L rr AjeKjUjo"j+! 

{u} j=l 

N/2rr 2 [1 2e-.6.j cosh2 K] . (2.8) 
j=l 

Da eq. (2.8), obtemos a média térmica 

â In Z 2e-.6.j cosh2 K 
(S]\D} = (2.9)

â!:lj = 1 + 2e-.6.j cosh2 K' 

que depende apenas do valor do campo cristalino no j-ésimo sítio. Como con
sideramos um modelo unidimensional com interações entre primeiros vizinhos 
a campo nulo, as médias térmicas (Si! e (Ji! são iguais a zero. Efetuando a 
média sobre a desordem, obtemos o valor esperado 

N/2 . 

Q = J(S]) {D} np(Di)dDi = Jp(Dj) (S]) {D} dDj. (2.10) 
t=l 

Para uma dada configuração de desordem, as suscetibilidades magnéticas 
das sub-redes J e S são dadas por 

N 

1. 2 2"+1 

Xu{ D} = 11m " " ( ) (2.11)kBT N--+oo N + 2 L.....t L.....t JjJk {D} 
j=l k=l 

e 
1 2 N/2 N/2 

Xs{D} = kBT J~ N LL (SjSk){D}' (2.12) 
j=l k=l 

As correlações de dois spins, 

1 
( J 'Jk) = " " -{3H (2.13)J {D} 7, J Dl,. L.....t L.....t JjJk e 

{u} {S} 
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e 
_ 1 '" '" -f3H (2.14)(SjSk){D} - 7,f Dl D D SjSk e , 

{u} {S} 

podem ser calculadas se introduzirmos a transformação 

Tj = O"jO"j+1 com TO = 0"1, (2.15) 

Após algumas manipulações algébricas, temos 

k-1 2 sinh2 Kcf,. (O"jO"k) {D} = rr 6.. ~ (2.16) 
. . e ,+ 2 cos 
~=J 

e 

sinh2K sinh2K 
(SjSk) {D} 

e6.j + 2 cosh2 K e6.k + 2 cosh2 K 

k-1 2 sinh2 K 
x rr ' ? y,' (2.17) 

i=j+1 

com j < k. Obtemos então os valores esperados 

N/2 

9u(lk - jl) = J(O"jO"k){D} rr p(Di)dDi 
i=1 

(. (Qtanh2 K)lk- jl (2.18) 

e 

J 
N/2 

9s(lk - jl) (SjSk) {D} rr P(Di)dDi 
i=1 

Q (Q tanh2 K) Ik-jl , (2.19) 

que dependem apenas da distância entre os sítios j e k. Representando por 
[... ]des a média sobre a desordem, os valores esperados das suscetibilidades 
são dados por 

~." 1 1 + Qtanh2 K 
~. (2.20)[xuld~ = k~T [1+ 2 ~gU (rl] kBT 1- Qtanh2 K 

e 
Q 1 + Qtanh2 K 

(2.21)[x,ld~ = k~T [Q+2~g,(rl] kBT 1 - Qtanh2 K' 

com Q determinado pela eq. (2.10). 
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2.3 Versão de Curie-Weiss 2 

2.3 Versão de Curie-Weiss 

Na versão de Curie-Weiss do modelo de Ising de spins mistos com anisotropia 
aleatória, estudada originalmente por Josué Xavier de Carvalho [1996], a 
hamiltoniana é dada por 

H = - ~ Lo<L:Sj + L DjS;, (2.22) 
iEA jEB jEB 

em que as somas estendem-se sobre todos os sítios pertencentes a cada uma 
das sub-redes. 

Para uma dada configuração de desordem {Dj}, calculamos a função de 
partição efetuando o traço parcial sobre as variáveis de spin {Sj}. No limite 
termodinâmico, utilizamos o método de Laplace e tomamos médias sobre a 
desordem para obter o funcional de energia livre 

\[1 (a) 1[1In 2 a) - 1213 2 (1 + a) In(l 2"(1- a) In(l - a)] 
2~ Jp(DB ) In [1 + 2e-f3DB cosh(j3Ja)] dDB · (2.23) 

A partir da minimização de w(a) com relação a a, obtemos a magnetização 
da sub-rede A, 

2 sinh (13 Ja) dD] (2.24)a = tanh j3J p(DB ) ef3DB '+ 2cosh(j3Ja) B,[ J 
em que a variável aleatória D B satisfaz a distribuição de probabilidades da 
eq. (2.3). Podemos agora calcular os diversos valores esperados. Temos, por 
exemplo, 

Q Jp(DB ) (S1) dDB 

J D 
p ( B) 

2cosh(j3Ja) 
IHL . ~ 'I n T \ dDB· (2.25) 

A linha crítica é determinada pela condição 

~:; lu=o O 
et. = 2(K 1) -lPK

2 

1-1pK2 
(2.26) 

com .6. j3D e K = j3J. A estabilidade termodinâmica da linha crítica 
depende do sinal da quarta derivada de \[1(a) em a = O. Sendo assim, é 
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1/""--------___ . ...., 
P,....... 


Q terro 
0.5 

O'~---------------------L--~ 

2 

(~ 	 p~1.5 ferro-li LP =0.05 1.0342lSJ'i 

f 
1.0,," ' 

...., P para " 
....... ~~-	 ' 
Q 1 - --_~ 1.03340.)68 0,31P: 0.372 

ferro-I
0.5 

O' 	 ~ 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

1
2 

terro-II p=0.04 
1.5 

__ para ...., 
1 ....... 


Pc< --~ Q 

ferro-I ' 

O 

para 

L'__~~__~~~-L__L--L__~-J__~ 

O U.4 U.6 0.8 

2 

1 
1 

P =0.08 
1.5 

...., 
1 ....... 


Q 

0.5 

l° 
kBT/J 

Figura 2.1. Diagramas de fases da versão de Curie-Weiss para valores típicos da 
concentração de desordem p. 

possível a existência de um ponto tricrítico, definido pela condição adicional 

K 2 9p -- /9 186p + 177p2
8 

4 'l'1 = O = 3 	 (2.27) 
80'4 0'=0 	 8p 

o ponto tricrítico é estável para 

8
6 'l'1 ~ O 	 p :s; Pm = 0.04485 .... , (2.28) 

80'6 0'=0 

ou seja, o comportamento tricrítico é suprimido para concentrações de de
sordem maiores que aproximadamente 4.5%. 

Na figura 2.1, mostramos alguns diagramas de fases no plano D x T para 
um conjunto de valores típicos da concentração p. No caso puro (p O), há 

';'., 
!t;i 	 simplesmente um ponto tricrítico, H, separando a linha crítica da linha de 

transições de primeira ordem. Para O< p :s; Pm = 0.04485 ... , o ponto tricrí
tico persiste (veja a figo 2.1, para p 0.04). No entanto, em temperaturas 
baixas e valores suficientemente grandes de D, surge uma fase ferro magnética 
de baixa densidade (em que Q -+ p quando T -+ O), que denominamos de 
fase ferro-lI; para valores fixos de D, o aumento da temperatura induz uma 
transição de segunda ordem da fase ferro-lI para a fase paramagnética. Essa 
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transição é representada por uma linha crítica que encontra a linha de pri
meira ordem num ponto crítico terminal, PCe1 separando a linha de primeira 
ordem em duas regiões distintas: (i) em temperaturas mais altas, ocorrem 
transições entre a fase ferromagnética usual (ferro-I), de alta densidade (em 
que Q -+ 1 quando T -+ O), e a fase paramagnética; (ii) em temperaturas 
mais baixas, as transições conectam as fases ferro-I e ferro-lI, e a fronteira de 
primeira ordem termina num ponto crítico simples, Pcs , numa temperatura 
finita. 

Para Pm = 0.04485 ... < P < 3/59 0.05084 ... , o ponto tricrítico é substi
tuído por um ponto crítico terminal e um ponto crítico simples, separados por 
uma linha de primeira ordem entre as fases ferromagnéticas (veja o detalhe 
na figo 2.1, para p 0.05). 

Para p 3/59, a linha crítica é completamente estável (veja a figo 2.1, 
para p = 0.08). Entretanto, para p ;S 0.1, ainda existe uma pequena região 
de temperaturas finitas em que ocorrem transições (de primeira ordem) entre 
as fases ferromagnéticas. 

2.4 Aproximação de Bethe-Peierls 

Para estimar os efeitos de correlações, ignorados pelos cálculos de Curie
Weiss, recorremos agora a uma aproximação autoconsistente de Bethe-Peierls. 
Como o modelo é definido sobre uma rede bipartite, precisamos considerar 
dois aglomerados distintos de coordenação q, ilustrados na figura 2.2. Num 
deles, que denominamos de aglomerado A, o sítio central é ocupado por um 
spin (J" 1/2, conectado a q spíns do tipo S = 1. No outro aglomerado, que 
chamamos de B, há um spin central S = 1 cercado por q variáveis de spin-Ij2. 
Seguindo a prescrição usual da aproximação de Bethe-Peierls, supomos que 
os spins periféricos no aglomerado A sofram a ação de um campo magnético 
efetivo hB e de um campo cristalino efetivo D, e que s~bre os spins periféricos 
do aglomerado B atue um campo magnético efetivo hA . O campo cristalino 
sobre o sítio central do aglomerado B é uma variável aleatória D B . Conside
ramos também campos magnéticos externos, hA e hBl agindo sobre os sítios 
centrais dos aglomerados A e B, respectivamente. 

As funções de partição associadas aos dois aglomerados são dadas por 

ZA e'YA [1 + 2e-.& cosh(iB K)r+ e-'YA [1 2e-.& cosh(iB K)r 
(2.29) 

e 

ZB = [2 cosh(iA))q +e-D.B {e'YB [2 cosh(iA + K))q + [2cosh(iA K)]q}) 
(2.30) 
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A 	 B 


h8' D hA 

hA 	 h8' DB 

• spin-I/2 

O spin-I 

{~' 	

Figura 2.2. Aglomerados utilizados na aproximação de Bethe-Peierls_ 

com "/ = f3h, 6. = f3D e K = f3J. Os campos efetivos iA, iB e Li são 
determinados pelas equações de consistência 

=[( .)] =olnZA=~J (D)olnZB 
O" O"J des 	 ~ p B ~ _ dDB , (2.31) 

U"/A q U"/A 

8 = [(8-)] = ~ olnZA = J (D )olnZB 
J des ~ - P B ~ dDB, (2.32) 

q U"/B 	 U"/B 

e 

Q =[(8?)] =_~oln_ZA=_J (D )olnZB dD (2.33)
J des q 06. P B 06.B B, 

em que (- .. ) e [- . ·]des indicam as médias térmica e sobre a desordem, re~ 
"'<;;.- pectivamente. Salientamos que a introdução do campo cristalino efetivo D 

é essencial para alcançar a consistência entre as equações para os dois aglo
merados. 

Para analisar o comportamento crítico, é conveniente escolher como va
riáveis termodinâmicas independentes a magnetização 0", a temperatura T, e 
os campos externos hB e D B . Assim, o campo externo hA fica escrito como 
função dessas variáveis. 

Na ausência de campos externos (hA = hB = O), temos 

1 + [2(q - 1) - q2] Vo + (q - 1)2V02 
o"/AI 	 (2.34)200" 0-=0 1 + (q - 2)Vá - (q - 1)2V0 

*':	 com Vá = Qo tanh2 K, e~·I 

J 2coshq K 	 2coshK 
- - D 	 dDB = - . (2.35)Qo = Qlo-=o - p( B) et:>.B + 2 coshqK et:>. + 2 cosh K 

Para calcular a derivada na eq. (2.34), tomamos a derivada implícita das 
equações de consistência com relação a 0", impondo a condição O" = Oe elimi
nando as derivadas envolvendo 8, Q e os campos efetivos. Lembramos ainda 
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que, para (J = O, temos S = iA 7B = O, já que essas variáveis são funções 
ímpares de (J para hA = hB O. Tomando q = 2, a eq. (2.34) reproduz 
a expressão exata da suscetibilidade da sub-rede A em uma dimensão, eq. 
(2.20). De fato, para q 2, não é difícil verificar que recuperamos todos os 
resultados unidimensionais exatos. 

As transições de segunda ordem a campo nulo (hA = hB O) satisfazem 
a condição 

8'YAI = O. (2.36)
8(J 0'=0 

É fácil ver que, no caso puro, correspondente a p(DB ) = ó(DB D), a linha 
crítica é dada por 

Ll In {2 (coshK)q-2 [q(q - 2) cosh2K - (q 1)2J}, (2.37) 

em concordância com os resultados da rede de Bethe [da Silva e Salinas 1991] 
e com o cálculo variacional de aglomerados [Tucker 1999]. 

Utilizando agora a distribuição binária da eq. (2.3), obtemos 

2 coshq K 2 coshq K 
Qo=P, ,n . ,oTT+(l-p) . ._--' (2.38) 

Assim, a equação da linha crítica é 

2 (1 - p) 1J(K)
e (2.39)Ll 

1J(K) cosh
q 
K, 

com 
1 cosh2K 2coshq K

1J(K) (2.40)
(q - 1)2 cosh2K - 1 p 1 + 2 cosh q K' 

No limite T -+ O (K -+ (0), temos 

qKLl e (q - 1)2 1 
e "" (2.41)

2q-l 1 - p(q 1)2' 

que possui uma solução real para Ll se 

1 
1 - p(q - I? > O===?- p < Per (2.42)(q - 1)2' 

Este último resultado é esperado para uma rede de Bethe, como podemos 
ver pelos seguintes argumentos. Consideremos uma árvore de Cayley cujos 
sítios localizados em camadas alternadas (correspondentes, por exemplo, a 
camadas de ordem ímpar) estejam ocupados com probabilidade p, enquanto 
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os demais sítios estejam sempre ocupados. Se q for a coordenação da ár
vore, o número médio de caminhos entre a raiz Ro e a primeira camada será 
dado por p(q - 1), enquanto teremos p(q 1)2 caminhos de Ro até a segunda 
camada. Prosseguindo nesse raciocínio, vemos que o número médio de cami
nhos entre a raiz e a 2n-ésima camada será dado por pn(q l)2n. De modo a 
que exista ao menos um caminho até a superfície da árvore (correspondente 
a n -7 (0), será necessário que p(q-1)2 2:: 1, justamente a condição expressa 
pela eq. (2.42). Esse resultado, juntamente com a reprodução da solução uni
dimensional exata, poderia sugerir que nossa abordagem também produzisse 
resultados exatos na rede de Bethe, mesmo na presença de desordem. En
tretanto, como apontado em tratamentos semelhantes anteriores [Bell 1975, 
Young 1976], isso é verdadeiro somente na fase paramagnética (e, em par
ticular, nas linhas críticas), já que somente ali é correto supor que todos os 
sítios periféricos sofram a ação do mesmo campo efetivo (nulo). A existência 
de um aglomerado percolante, que não levamos em conta aqui, impede que 
nossa aproximação produza resultados precisos nas fases ordenadas. 

Consideramos agora a eq. (2.39), no limite de coordenação infinita (q -7 

(Xl e K -7 O, com qK K). Temos então 

( K2- 1) - ~pK2 
eLl 2 _, (2.43)

1- ~pK2 

'( que concorda com a eq. (2.26) para a versão de Curie-Weiss do modelo. 
Os pontos tricríticos são determinados pela eq. (2.36), suplementada pela 

condição 
rA I{J3 = O,

3
{Ja 0-=0 

o que nos leva à equação 

2q2 - 10q + 6 (q 2)(q - 3)2 (2.44)(q 1)5 tanh2 K + 3qWotanh K (q - 1)3 

com Wo dado por 

q 2 
2cosh K dD . 

Wo B (2.45)= Jfp(DB ) (eLlB + 2 coshq K ) 

Os pontos tricríticos são estáveis se 

{J5rA I > O. 
5{Ja 0-=0 
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Para calcular essa última derivada, tomamos novamente derivadas implícitas 
das equações de consistência (até quinta ordem) com respeito a (J, em (J = O, 
e eliminamos todas as derivadas envolvendo S, Q e os campos efetivos. Em 
contraste com as análises anteriores, não fomos capazes de obter expressões 
fechadas para a condição de estabilidade dos pontos tricríticos, mas é possível 
recorrer a técnicas numéricas. 

Para o modelo puro, temos Wo = Q5. Portanto, a eq. (2.44) assume a 
forma 

tanh K = 1 (5Q=3 (2.46)
q-lV~' 

novamente idêntica ao resultado da rede de Bethe [da Silva e Salinas 1991} 
e ao cálculo variacional de aglomerados [Tucker 1999]. Notemos que essa 
última equação possui soluções reais somente se q > 4.561553.... Assim, 
a aproximação de Bethe-Peierls não prevê um ponto tricrítico para a rede 
quadrada (q 4). 

Particularizando para a distribuição binária da eq. (2.3), temos 

1 2 cosh q K ) 2]Wo Q~ [1 + P (1 (2.47)
l-p Qo 1 + 2 coshq K . 

No limite de coordenação infinita, podemos escrever 

1 P 2 - 2) 2]W.O = -;;;- 1 + -- 1 - -K (2.48)-_. [ 1 P ( 3 ' 

o que leva à equação 

k 2 
- 3 [1 + 1 P P (1 - ~k 2 + ~k 4

) 1 2 = O, (2.49) 

no ponto tricrítico. De fato, uma das soluções dessa equação corresponde à 
eq. (2.27), válida para a versão de Curie-Weiss do modelo, enquanto a outra 
solução representa uma situação termodinamicamente instável. 

Na tabela 2.1, para vários valores do número de coordenação q, e utili
zando a distribuição binária, mostramos os valores correspondentes da con
centração Pm, na qual o ponto tricrítico torna-se instável, e da concentração 
crítica de percolação, Per. Vemos que, para q < 10, o comportamento tricrí
tico é suprimido em Pm < Pcn enquanto para q 2: 11 essa supressão ocorre 
em Pm > Per· Como mostrado na tabela 2.1, o valor de Pm aumenta com q, 
indicando que a desordem é mais efetiva para pequenos números de coorde
nação. 
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Tabela 2.1. Valores da concentração crítica de percolação Per e da concentração 

Prn na qual o ponto tricrítico torna-se instável, como funções da coordenação q, 

segundo a aproximação de Bethe-Peierls. 

q 

5 
6 

10 

<f
.". 

11 
20 

100 
00 

Per 
6.2500 X 10-2 

4.0000 x 10 2 

1.2346 X 10-2 

1.0000 x 10 2 

2.7701 x 10 3 

1.0203 X 10-4 

O 


Prn 

7.4161 X 10-4 


2.0454 X 10-3 

9.8265 X 10-3 

1.1665 x 10 2 

2.3001 x 10 2 

3.9707 X 10-2 

4.4850 x 10 2 
-

Como os efeitos da desordem binária dependem fortemente da coordena
ção, discutimos agora os diagramas de fases para os casos típicos. 

Para q = 3 e 4, não há pontos tricríticos. O diagrama D x T apresenta 
apenas uma linha crítica completamente estável. O principal efeito da desor
dem é tornar a fase paramagnética instável em T = O, independentemente 
do valor de D, para P maior que a concentração crítica de percolação Per. Os 
diagramas de fases na figura 2.3, para q = 3, concordam qualitativamente 
com os resultados exatos na rede honeycomb (também de coordenação tri 
pla) com desordem recozida [Gonçalves e Gonçalves 1991]. Em T = O, há 

(. até mesmo concordância quantitativa acerca do valor do campo cristalino em 
Per, dado por Der = 5J/3, embora, é cl~ro, essa concordância não se estenda 
ao próprio valor de Per. Nossos resultados para q = 3 e q = 4 também con
cordam qualitativamente com aqueles obtidos por uma abordagem de grupo 
de renormalização no espaço real para o modelo de Blume-Emery-Griffiths 
bidimensional num campo cristalino aleatório· [Branco 1999]. 

Para 5 ::::; q ::::; 10, a concentração Prn, acima da qual o ponto tricrítico 
torna-se instável, é menor que Per. Para P < Prn, a desordem reduz a tem
peratura tricrítica e encurta a linha de transições de primeira ordem. Para 
Prn < P < Per, O ponto tricrítico é substituído por um ponto crítico termi
nal, Pee , e um ponto crítico simples, Pes , como na versão de Curie-Weiss do 
modelo. No entanto, a fase paramagnética é estável em T = O se D > qJ,f 
e a linha de primeira ordem atinge D = qJ em T = O. Com o aumento de 
p, inicialmente o ponto crítico terminal Pee , e depois o ponto crítico simples 
Pes , atingem o eixo T = O, em valores de P que podem ser determinados por 
uma expansão de baixas temperaturas das equações de consistência (veja o 
apêndice B). Na figura 2.4, apresentamos o diagrama D x T para q = 6 e 
P = 0.011. Para determinar as linhas de primeira ordem mostradas na figura, 
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2 
I ! 

q=3
\. \ p = IrL ~l.t 

~ p= 1/5 
~ 
,1 

p=oQ 

~\ 
para 

0.5 ferro 

00 0.2 0.6 
kBT/qJ 

Figura 2.3. Diagramas de fases para coordenação q = 3, segundo a aproximação 
de Bethe-Peierls. 

resolvemos numericamente as equações de consistência a fim de satisfazer as 
condições hA (0'1) = hA (0'2) = °e 

1
0'2 

hA (O') dO' = 0, (2.50) 
0"1 

correspondentes a uma construção de Maxwell. 
Para q ~ 11, temos Prn > Per, de modo que o comportamento do sistema 

é bastante semelhante às previsões da versão de Curie-Weiss do modelo. 

2.5 Conclusões 

Neste capítulo, realizamos cálculos detalhados para os diagramas de fase 
de um modelo de Ising de spins mistos com anisotropia aleàtória, segundo 
uma aproximação autoconsistente de Bethe-Peierls (que se revela exata em 
uma dimensão) e comparamos os resultados com aqueles da versão de Curie~ 
Weiss do modelo (em que se desprezam correlações). Para uma distribuição 
binária de campos cristalinos, obtivemos expressões fechadas para as linhas 
críticas e a localização dos pontos tricríticos. Dependendo da concentração 
de desordem p, os resultados de campo médio para os diagramas D x T 
prevêem linhas de primeira ordem e pontos multicríticos adicionais, além de 
uma região ferromagnética que se estende às mais baixas temperaturas, para 

0.4 
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kBT / qJ 

Figura 2.4. Diagrama de fases para coordenação q = 6 e concentração de desor
dem p = 0.011, segundo a aproximação de Bethe-Peierls. 

qualquer valor do campo cristalino. A aproximação de Bethe-Peierls mostra 
que essa região ferromagnética é suprimida para concentrações abaixo de 
um certo valor limite. Além disso, os resultados de Bethe-Peierls apontam 
para a ausência de comportamento tricrítico em redes com coordenação q ::;; 

#(, 

~. 	 4. Todos os resultados aqui apresentados concordam com previsões gerais 
para os efeitos de desordem sobre transições de primeira ordem e pontos 
multicríticos (para uma revisão recenté, veja um trabalho de Cardy [1999]). 

{.,~. 
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Capítulo 3 

f: 	 Cadeia XX quântica com 
interações não-homogêneas: 
estudo comparativo de desordem 
e aperiodicidade 

Neste capítulo, consideramos efeitos de interações aleatórias ou aperiódi
cas sobre o comportamento da cadeia quântica XX em baixas temperaturas. 
Revisamos análises de grupo de renormalização bastante distintas, realizadas 
por Fisher para o caso desordenado e por Hermisson para o caso aperiódico, {, 
e destacamos as previsões desses tratamentos para as propriedades das fases 
presentes nesses sistemas. Em seguida,. apresentamos nossos cálculos numé
ricos e procuramos apontar as semelhanças e diferenças entre os efeitos dos 
dois tipos de não-homogeneidades. 

3.1 Introdução 

Em temperaturas relativamente baixas, as propriedades magnéticas de vários 
materiais isolantes são bem descritos pelo modelo de Heisenberg anisotrópico, 
ou modelo XYZ, definido pelo hamiltoniano 

l.:\ 

Hxyz = L (J~ms~s:n + J~mS~S! + J~ms~s:n) , (3.1) 
n,m 

em que as somas percorrem os sítios de uma rede e os S's são operadores de 
spin 1/2, que obedecem a regras de comutação características e estão sujeitos 
a flutuações quânticas relacionadas ao princípio de incerteza de Heisenberg. 
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3.1 3 

Em uma dimensão, o espectro de energia e as autofunções do modelo 
XYZ podem ser obtidos através do ansatz de Bethe [1931] e suas genera
lizações (para uma revisão abrangente veja Gaudin [1983]). Entretanto, o 
cálculo analítico das propriedades termodinâmicas em temperaturas finitas é 
bastante complexo. 

Um modelo essencialmente quântico e de tratamento bem mais simples é 
o modelo XY antiferromagnético, definido (em uma dimensão) pelo hamil
toniano 

Hxy = L (J::S~S~+l + JXSX~+l)' (3.2) 
n 

o modelo uniforme (J~ = 1 + 'Y, JX = 1 'Y) foi resolvido por Lieb, Schultz 
e Mattis [1961] através do mapeamento num sistema de férmions livres. O 
modelo apresenta um gap entre o estado fundamental e os primeiros estados 
excitados, e exibe ordem de longo alcance para qualquer 'Y =1= O; no ponto 
isotrópico ("( = O), que define o modelo XX, o sistema é crítico (ou seja, 
o gap se anula) e as correlações de pares no estado fundamental decaem 
algebricamente, caracterizando uma ordem de "quase longo alcance". As 
formas assintóticas dessas correlações são [McCoy 1968] 

1 1I(S~S~+r)1 I(SXSX+r) I rv r 1J" 1]x = 2' (3.3) 

e, para r ímpar, 

I(S~S~+r)1 rv r 
1 
1Jz '. 1]z = 2. (3.4) 

As propriedades da cadeia XX são qualitativamente semelhantes àquelas da 
cadeia XXZ (um modelo XYZ com J~ JX J > O, J~ =J,6.) no re
gime -1 < ,6. < 1. Em particular, nesse regime, o mapeamento da cadeia 
XXZ num modelo de Luttinger permite o cálculo do comportamento assintó
tico das correlações de pares no estado fundamental, que exibem decaimento 
algébrico, com expoentes dependentes de ,6. [Luther e Peschel 1975]. 

O modelo XY pode ser identificado a duas cadeias de Ising quânticas 
desacopladas, através da introdução das "matrizes de Pauli" [Fisher 1994] 

2n 
(jY 4SY SY (3.5)(j~n+ ~ = 11 (2S]) , 2n+l 2n 2n+l'

2 
)'=1 

2n+l 

T Y 4SY SY (3.6)T;n+i 11 (2S]) , 2n+! 2n+l 2n+2' 
j=1 
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que permitem expressar o hamiltoniano na forma 

Hxy i L (J~n'T;n_~'T;n+~ + .1n+1'T%n+~) 
n 

i L (J~n-la~n_!a~n+~ + Jfna;n+~) . (3.7) 
n 

A função dos campos transversos nessas cadeias de Ising quânticas é desem
penhada pelas interações J~. Esse mapeamento mostra que a transição de 
anisotropia do modelo XY uniforme, que induz a mudança na direção do 

( ordenamento magnético quando o parâmetro 'Y troca de sinal, tem natureza 
idêntica à transição induzida pelo campo transverso na cadeia de Ising quân
tica1• 

A cadeia XX pode ser mapeada num modelo tight-binding com hopping 
entre primeiros vizinhos, cujas versões não-homogêneas foram extensamente 
estudadas. Para esses modelos, existem resultados tanto na presença de de
sordem quanto de aperiodicidade. Os efeitos de não-homogeneidades nas 
integrais de hopping (correspondentes às interações entre os spins no modelo 
XX) são radicalmente distintos dos efeitos de um potencial (correspondente 
a um campo magnético transverso) não-homogêneo, podendo produzir (e 
produzindo sempre, no caso desordenado) um estado estendido no centro da 
banda [Eggarter e Riedinger 1978], posição que corresponde ao nível de Fermi 
no modelo Xx. Isso se reflete numa série de comportamentos anômalos das 
propriedades das cadeias XX no limite de baixas temperaturas (T -+ O). Em 
particular, a suscetibilidade associada a um campo infinitesimal na direção z 
passa a divergir em T = O. Nesse limite,. a desordem deve também levar o sis
tema a uma fase caracterizada pela existência de pares de spins que, embora 
separados por distâncias arbitrárias, encontram-se fortemente acoplados em 
estados singleto, induzindo uma diferenciação entre comportamento típico e 
médio das correlações no estado fundamental [Fisher 1994]. "fase de 

! . 
singleto aleatório" é estável com respeito à introdução de uma anisotropia 
uniforme ,6" e parece assim governar o comportamento do modelo XXZ no 
regime _1/2 < ,6, < 1 [Fisher 1994]. Embora haja também previsões para 
as propriedades termodinâmicas do modelo XX na presença de interações 
aperiódicas [Luck e Nieuwenhuizen 1986, Hermisson 2000], desconhecemos 

t) 	 resultados correspondentes para correlações. Um dos nossos objetivos aqui é 
tentar estabelecer até que ponto as fases induzidas por desordem e aperiodi
cidade assemelham-se, além de buscar reproduzir numericamente as diversas 
previsões existentes. 

1 Como a cadeia de Ising quântica corresponde ao limite anisotrópico extremo do mo
delo de Ising clássico em duas dimensões, essas transições pertencem todas à classe de 
universalidade de Onsager. 
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3.2 Mapeamento da cadeia XX num sistema de férmions livres Capítulo 3 

Na seção 3.2, detalhamos o conhecido mapeamento da cadeia XX num 
modelo de férmions não-interagentes, que utilizamos em nossos cálculos nu
méricos, e apresentamos a forma de cálculo de diversas grandezas relacio
nadas à cadeia XX a partir das propriedades do sistema de férmions. Na 
seção 3.3, revisamos o tratamento de grupo de renormalização para o mo
delo XX com interações aleatórias [Fisher 1994] e as previsões decorrentes, 
bem como as propriedades da fase de singleto aleatório. Apresentamos ainda 
nossos resultados numéricos. Iniciamos a seção 3.4, referente à cadeia XX 
com interações aperiódicas, com uma discussão sobre seqüências aperiódicas 
e regras de substituição. Em seguida, revisamos o método de grupo de renor
malização utilizado por Hermisson para tratar o modelo XY com interações 
aperiódicas, apresentando suas previsões para a criticalidade e as proprieda
des do sistema em baixas temperaturas. Finalizamos a seção apresentando 
nossos resultados numéricos. 

3.2 	 Mapeamento da cadeia XX num sistema 
de férmions livres 

Consideremos uma cadeia XX antiferromagnética na presença de um campo 
transverso, sujeita a condições periódicas de contorno e descrita pelo hamil
toniano 

N 	 N 

H= 	 L s~ + L Cn (S~S~+l + S~S~+l) , (3.8) 
n=l 	 n=l 

em que Cn 2 O e os operadores de spin satisfazem as regras de comutaçã02 

[Sj, S:J 	= iÓjkSj, (3.9) 

e as regras equivalentes obtidas pela permutação cíclica dos operadores. Uti
lizando os operadores de abaixamento e levantamento S;; e S:;, definidos 
por 

S ± - Sx 'sy
n' 	 (3.10)n - n 't 

o hamiltoniano pode ser escrito na forma 

H = -h L
N 

(s;ts;: ~) + L
N 

~én (s;t S;:+l + S;: S;t+l) . (3.11) 
n=l 	 n=l 

2Fixamos 'fi == 1. 
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Capítulo 3 3.2 Mapeamento da cadeia XX num sistema de férmions livres 

Para diagonalizá-Ia, seguimos Lieb, Schultz e Mattis [1961], introduzindo a 
transformação de Jordan-Wigner 

n-l )s-
n exp 

( 
-i'irI: C;Cj Cn, (3.12) 

)=1 

n-l )+ - t . t
Sn - cn exp 

( 
-"''ir:?= CjCj , (3.13) 

)=1 

em que os c's são operadores de férmions. Desse modo, podemos reescrever 
o hamiltoniano como 

N N 

H = -hI:(c~cn-~) ~ I: En (C~Cn+1 + C~+1 Cn ) 
n=1 n=1 

~EN (C~Cl + clcN) (1 eí ll"N) . (3.14) 

o termo de fronteira, proporcional a EN, envolve o operador número de fér
mions, 

N N 

N = I: c~Cn = ir I: (~ + Sj) 1 + S{otal' (3.15)2 
n=l n=l 

A forma na eq. (3.14) corresponde a um modelo tight-binding num poten
cial uniforme. Notemos que o hamiltoniano em termos dos férmions deve i( 
satisfazer condições de contorno periódicas se N for ímpar, e condições an
tiperiódicas se N for par. Em virtude da simetria azimutal do modelo XX, 
o operador N comuta com o hamiltoniano; portanto, os autoestados de H 
separam-se em setores de N par e N ímpar3 . Apesar de irrelevante para o 
cálculo de grandezas estáticas no limite termodinâmico (N ---+ (0), o termo 
de fronteira não pode ser desprezado nos cálculos em cadeias finitas. 

Após a aplicação da transformação 

N 

7}k I: cfJtncn , (3.16) 
n=1 

com 
~ N 

I: cfJt!c cfJtj Óij, (3.17) 
k=l 

3No modelo XY anisotrópico, e em particular no modelo de Ising quântico, somente 
a paridade exp(i1fN) é um bom número quântico, mas obviamente a conclusão de que os 
autoestados de H separam-se em setores de paridade definida com respeito a N permanece 
válida. 
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3.2 Mapeamento da cadeia XX num sistema de férmions livres Capítulo 3 

escrevemos finalmente o hamiltoniano na forma diagonal 

N 

H = 	L A~ ( 7Jkr7k ~), (3.18) 
k=l 

em que os níveis de energia A~ são autovalores da matriz A ±, cujos elementos 
são 

Ai}(h) = -hÓij ~fJ~lÓi,j-l + ~fJÓi,j+l, (3.19) 

com as constantes de troca efetivas 

C' para 1::; j ::; N - 1, 
C·
-± 	 (3.20)
J { ±~j para j N, 

sendo o sinal positivo (negativo) correspondente a condições de contorno 
periódicas (antiperiódicas). Os coeficientes CP~n são elementos do autovetor 
t:/>~ de A ± correspondente ao autovalor A~. A transformação (3.16) conserva 
o número de férmions, 

N N 

N 	 LC}Cj I: 7Jk7Jk. (3.21) 
j=l k=l 

Na ausência de campo, o problema de autovalores de A ± ê escrito como 

1 ",± -± 1 ",± =± A±",±
2'+'k,j-lCj~1 + 2'+'k,j+lCj = k '+'k,j' 	 (3.22) 

de onde vemos que, se um certo A é autovalor de A± associado ao autovetor 
t:/> = {cpj}, então A' - A é também autovalor de A±, associado ao autovetor 
t:/>' = {(-1)jcpj}, desde que N seja par. Nesse caso, o espectro de autovalores 
de A ± é simétrico em relação a zero, possuindo N /2 níveis de energia positivos 
e N /2 níveis negativos. O estado fundamental do hamiltoniano corresponde à 
ocupação por férmions de todos os níveis de energia negativos, contendo assim 
N /2 férmions4 . Dessa forma, o estado fundamental do modelo ê descrito 
corretamente por um hamiltoniano de férmions com condições de contorno 
antiperiódicas se N /2 for par, e condições periódicas se N /2 for ímpar. A 
introdução de um campo simplesmente translada o espectroS, deslocando o 
nível de Fermi da posição kF = N /2 e fazendo variar o número de férmions. 
Nesse caso, bem como nos cálculos em temperaturas finitas, que exigem 

4É importante lembrar que o espectro de A± não corresponde ao espectro do hamil
toniano, que ê obtido por todas as somas possíveis envolvendo os níveis At adequados a 
cada estado. 

5Decorre da estrutura da matriz A± que At(h) = At(Q) h. 
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um conhecimento de todo o espectro do hamiltoniano, torna-se dispendioso 
determinar a condição de contorno apropriada para os férmions, o que nos 
leva a trabalhar então com cadeias de spins abertas (cN O). Isso possui 
a vantagem adicional de reduzir a matriz A a uma forma tridiagonal, o 
que acelera substancialmente os cálculos numéricos. Para os cálculos de 
correlações, no entanto, é importante a utilização de cadeias fechadas, a fim 
de eliminar os efeitos de fronteira. 

Utilizando o teorema de Wick, podemos demonstrar que as correlações 
de pares no estado fundamental, 

[;, 
N 

CZZ(r) = ~ lI: (SISI+r) 
j=1 

e 
N 

CXX(r) = ~ lI: (SjSj+r) 
j=1 

são obtidas de 
(Sf SI) = i (9ii9jj - 9ij9ji) (3.23) 

e 
9i,i+! 9i,i+2 9i,j

1 
(3.24)(Si S]) 

4 
9j-1,i+1 gj-l,j

.i] 
sendo os gij 's dados por 

kF N 

gij I: 4>'!4>tj - I: 4>'!4>t· (3.25) 
k=1 k=kF+1 

É interessante ainda obter as correlações de corda (string-correlation func
tions) 

N 

(3.26)QZZ(r) =~ lI: (SI exp [i7r (SI+! + SI+2 +... Sj+r-1)] Sj+r) 
j=1 

p, 
~' e I 

!IN 

O""(r) =! I~ (Siexp [i1r (Si+1 + Si+2 +... SJ+H)] Sr,,.) I , (3.27) 


com r ímpar, introduzidas [den Nijs e Rommelse 1989] para medir a ordem 
topológica de longo alcance oculta em cadeias de spin inteiro, nas quais a 
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3.2 Mapeamento da cadeia XX num sistema de férmions livres Capítulo 3 

correlação de pares anula-se exponencialmente, em função do gap de Hal
dane. Numa cadeia XX dimerizada (ou seja, com interações que se alternam 
regularmente entre dois valores distintos Jmin e Jmax), que também apresenta 
um gap de excitações, as correlações de corda tendem a um valor finito em 
grandes distâncias. Utilizando a identidade SZ = -i exp (i1fSZ) /2, podemos 
mostrar que, para r ímpar, 

1(s; (g ei,Si+.) s;~) (2ir- (SJSJ+lSJ+2'" SJ+r-ISJ+r) 

gjj gj,j+l gj,j+r
(-Ir 

(3.28)
4 

gj+r,j gj+r,j+r 

e analogamente 

r-l ) )~ i7rSJ+n ~ _ . r-I x ~ x ••. ~ ~ 
( SJ ( SJ+r - (21,) (SJ SJ+ISJ+2 SJ+r-ISJ+r)11 e 

gj,j+l gj,j+3 gj,j+r 

(3.29)
4 

gj+r-l,j+l gj+r-l,j+r 

Para avaliar os efeitos de interações não-homogêneas, é útil separar as cor
relações de corda nas contribuições originadas em sítios pares e ímpares, ou 
seja, 

OXX(r) = OfX(r) + O;X(r), 

com 

N/2 

OfX(r) ~ )2: (S~j-l exp [i1f (S~j + S~j+l +... S~j+r-2)] S~j+r-l) 
j=l 

(3.30) 
e 

N/2 

O;X(r) ~ j2: (S~j exp [i1f (S~j+l S~j+2 + ... + S~j+r-l)] S~j+r)' . 
j=l 

(3.31) 
Procedemos analogamente para OZZ(r). Numa cadeia perfeitamente dime
rizada (em que Jmin = O e Jmax 00, com as ligações nulas nas posições 
pares), obteríamos OfX(r) = 1 e O;X(r) = O, para todo r ímpar. 
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As propriedades termodinâmicas podem ser obtidas a partir da energia 
livre, dada por6 

T T N 
i = - N In (Tre-/3H

) = - N L In [2 cosh (~jJAk) ] ' (3.32) 
k=l 

em que os A's agora correspondem aos níveis de energia dos férmions com 
condições de contorno livres. Temos assim expressões para a magnetização 
induzida pelo campo, 

t~ _ (ai) 1 N 
m - - oh T = - 2N Ltanh (~jJAk), (3.33) 

k=l 

para a suscetibilidade correspondente, 

zz 4 N(om)
x=- _fJ 21 (3.34)oh - 4N L sech (2jJAk) , 
T k=l 

e para o calor específico a campo constante, 

o2 i ) 1 N 
Ch = -T ( oT2 h = N ~ (~jJAk)2 sech

2 (~jJAk) . (3.35) 

~. 
Eé 

3.3 Interações aleatórias 

o estudo de versões aleatórias de cadeias quânticas de spins tomou grande 
impulso nos últimos anos, em função do interesse em entender os efeitos de 
desordem sobre transições quânticas [Sachdev 1999]. Além de tratamentos 
de desordem fraca [Doty e Fisher 1992, McKenzie 1996, Bunder e McKen
zie 1999, entre outros], existem vários estudos para desordem forte baseados 
num método de grupo de renormalização no espaço real proposto por Ma, 
Dasgupta e Hu [1979] para o modelo de Heisenberg isotrópic07 (ou modelo 
XXX). Há alguns anos, esse método foi amplamente generalizado por Daniel 
Fisher, que o aplicou ao modelo de Ising quântico [Fisher 1992, 1995] e ao 

)r, modelo XYZ [1994]. Entre os resultados marcantes obtidos por Fisher, está ....". . 
a confirmação da existência das fases de Griffiths [1969] no modelo de Ising 
quântico com ligações e campos aleatórios, equivalente ao limite anisotrópico 
extremo do modelo de McCoy-Wu [McCoy e Wu 1968]. Num universo cres
cente, outros desenvolvimentos baseados no método de Ma, Dasgupta e Hu 

6Fixamos kB == 1, de modo que j3 = I/T. 
7Veja também Dasgupta e Ma [1980]. 
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incluem a aplicação a cadeias aleatórias dimerizadas [Hyman et alo 19961, ao 
modelo de Heisenberg ±J [Furusaki et alo 1994, Westenberg et alo 1995] e a 
sistemas de spin maior que 1/2 [Saguia et alo 2000, Saguia et aI. 2001J, bem 
corno a escadas de spins com interações aleatórias [Mélin et aI. 2002]. 

V árias das previsões de Fisher foram confirmadas por meio de cálculos 
numéricos no modelo de Ising quântico [Young e Rieger 1996, Young 1997, 
Fisher e Young 1998] e no modelo XXZ [Haas et alo 1993]. Em particular, 
para o modelo XX, Henelius e Girvin [1998] estudaram as correlações no 
estado fundamental, utilizando uma distribuição de probabilidades do tipo 
caixa, dada por 

p(Jn ) = J~:.xB (Jmax - Jn ) B(Jn ), (3.36) 

em que B(x) é a função degrau de Heaviside, novamente obtendo resultados 
compatíveis com os esperados para urna fase de singleto aleatório. 

Nesta seção, procuramos verificar a existência da fase de singleto aleatório 
em modelos XX com interações escolhidas a partir de diversas distribuições 
de probabilidade, para as quais não é evidente a validade do tratamento de 
grupo de renormalização de Fisher (por razões que ficarão claras adiante). 
Entre essas distribuições, estudamos urna distribuição do tipo caixa, 

p(Jn ) = (Jmax Jmin)-l B(Jrnax - Jn ) B(Jn J min ) , (3.37) 

com Jmin O, e distribuições binárias, 
,., 

p( Jn ) = ~8 (Jn Jmin ) + ~8 (Jn - Jrnax ) . (3.38) 

Na subseção 3.3.1, resumimos as previsões de Fisher para as propriedades da 
fase de singleto aleatório induzida pela desordem de ligações no modelo XX. 
Na subseção seguinte, apresentamos e discutimos nossos resultados numéricos 
para o problema. 

3.3.1 O grupo de renormalização no espaço real 

Consideremos um modelo XX antiferromagnético, na ausência de campo, 
descrito pelo hamiltoniano 

-t ." 

H I: Jn (S~S~+1 + S~~+1) I: ~Jn (S:S;+1 + S;S:+1) , (3.39) 
n n 

em que as interações Jn ~ O são variáveis independentes, obtidas da mesma 
distribuição de probabilidades p(Jn ). O método de Ma, Dasgupta e Hu 
consiste em identificar a ligação mais forte na cadeia, digamos J2 = no, e 
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considerar os spins por ela conectados, bem como seus primeiros vizinhos. O 
termo relevante do hamiltoniano é 

Hl - 4 H23 (H12 H34 ) = H23 + H', (3.40) 

com 

H23 ~no (sts; S:;st) , (3.41) 

e 
j>. 
~":. H' = ~J1 (SiS:; slst) ~J3 (StSi + S;S!). (3.42) 

Tratando H' como uma perturbação a H 23 , cujo estado estado funda
mental é um singleto, é possível mostrar que, até segunda ordem em_ J1,3/nO, 
o termo H l - 4 pode ser substituído por um hamiltoniano efetivo H 14 cujos 
elementos diagonais, na base IW14) ISi) ® ISD, são dados por 

J1 J3 (W14I S+S -1 W ) '" (8 Is;;1 t) (t Istl 8)
(W141H141 W 14 ) = 4n 1 4 14 L..t Eo t s - Et 

J1 J3 ( _ + (8 Istl t) (t IS-I 8)
+ 4n W141 S1 S41 W14) ~ Es _ Et 3 , (3.43)

o 

em que 18) denota o singleto fundamental de H 23 e It), os estados excitados. 
A menos de uma constante, o hamiltoniano efetivo pode ser escrito como 

C" 
~.. 

H14 ~j (Si Si SISI) , (3.44) 

com 
J1J3j (3.45)no 

desde que J 1 ,3 ~ no. Para uma distribuição p(J n ) contínua, tal que p( J n > 
Jmax ) 0, e não muito concentrada em torno de Jmax , é bastante provável que 
a condição implícita nessa aproximação perturbativa seja satisfeita. Nesse 
caso, o par de spins S2 e S3, bem como as ligações J1 , J3 e no, podem 
ser eliminados do problema em baixas energias, produzindo uma interação 
efetiva °-:; j < J1,3 entre os spins SI e S4, que assim estarão também~r 
acoplados antiferromagneticamente, através das excitações virtuais do par 
S2-S3, conforme se vê da eq. (3.43). Essa operação reduz a escala de energia 
do sistema, e altera a distribuição de probabilidades das interações efetivas. 

Obtemos assim, para o sistema como um todo, o hamiltoniano efetivo 
total 

H H +HI4' (3.46) 
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do qual novamente identificamos a ligação (efetiva) mais forte, repetindo o 
procedimento anterior. Em alguma etapa desse processo iterativo, a liga
ção efetiva i entre os spins 8 1 e 84 também será eliminada, produzindo um 
novo acoplamento efetivo entre dois outros spins separados por uma distân
cia arbitrária. Como todas as interações efetivas continuarão sendo antifer
romagnéticas, o estado fundamental de qualquer par de spins efetivamente 
acoplados num certo passo do processo será um singleto. Portanto, numa es
cala muito baixa de energia, ou seja, em baixas temperaturas, podemos dizer 
que o sistema encontra-se numa "fase de singleto aleatório", em que cada spin 
forma um par singleto com um outro spin a uma distância arbitrária. Como 
cada passo do processo diminui a escala de energia do sistema, as ligações de 
singleto mais longas serão tipicamente mais fracas que aquelas mais curtas. 
É importante notar que as ligações entre os pares singletos jamais se cruzam! 

Quando a escala de energia do sistema é reduzida de O para O - dO, a 
variação da distribuição de probabilidades das interações efetivas é descrita 
pela equação 

- n 
ap(J; O) 1 (- J1J2 )- ao = P(O; O) o dJ1dJ2P(J1; 0)P(J2 ; 0)0 J - n ' (3.47) 

que define os fluxos da renormalização. Na expressão acima, P(J; O)dJ re
presenta a probabilidade da ocorrência de uma interação com valor entre J 
e J +dJ quando a maior interação presente é O. Como mostrado por Fisher 
[1994], a expressão 

p*(i;o) = 0:(0) (i)~(n)-l
O O 0(0 - i), (3.48) 

em que Oé a função degrau de Heaviside e 0:(0) = l/ln(Oo/O), corresponde a 
uma solução de ponto fixo (O « 0 0 ) da equação de fluxos. A forma de escala 
acima é singular em i = O, fornecendo um indício de que a renormalização 
torna-se assintoticamente exata em baixíssimas escalas de energia, ou seja, 
quando T -+ o. A solução dada pela eq. (3.48) é conhecida como "ponto 
fixo de singleto aleatório" (random-singlet fixed point). Na verdade, esse 
ponto fixo deve governar o comportamento da cadeia XXZ com interações 
aleatórias para qualquer anisotropia uniforme _1/2 < .6. < 1 [Fisher 1994]. 

Da forma da distribuição de ponto fixo p*(i, O) seguem diversas previsões 
sobre o comportamento do sistema. É possível mostrar que o número de spins 
ativos (ou seja, que ainda não foram eliminados pela renormalização) numa 
escala de energia O é tal que 

1 
(3.49)

no ~ [ln(Oo/0)]2' 
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de modo que a distância típica entre spins é 

1 	 2
Lo. rv - rv [ln(no/n)] . 	 (3.50)

nO. 

Já que P*(J j n) diverge exponencialmente para J -+ 0, podemos conside
rar que, numa certa temperatura (que define a escala de energia n), os 
spins conectados por ligações J j > T estarão fortemente conectados, sendo 
portanto pouco afetados pelas flutuações térmicasj por outro lado, os spins 

t~ 	 conectados por ligações J j < T estarão essencialmente livres. Desse modo, a 
suscetibilidade deve se comportar como 

..L zz nT 1 (3.51)X rv X rv T rv 	T[ln(no/T)J2' 

Uma forma de escala idêntica a essa última decorre, para Xzz, de um 
argumento de Eggarter e Riedinger [1978J para o modelo tight-binding com 
hopping aleatório. Mapeando o problema na difusão de uma partícula na 
presença de um parede refletora e de um sumidouro, esses autores obtive
ram para a densidade de estados (em torno do centro da banda) a forma 
assintótica 

p(E) _1 (In 1Eo 1)-3 	 (3.52)rv

,lEI E ' 

válida, em princípio, para qualquer distribuição de desordemB• A equivalência 
<" com a eq. (3.51) segue da integração dessa última expressão até E rv Tj veja 

a eq. (3.115). De modo semelhante, a forma de escala do calor específico em 
baixas temperaturas deve ser dada por 

1 
(3.53)

Ch rv [ln(no/T)]3' 

Também ê possível obter informações sobre o comportamento das correla
ções de pares no estado fundamental. Devido à natureza da fase de singleto 
aleatório, as correlações médias e as correlações típicas comportam-se de 
modo diverso. As correlações médias são dominadas pelos (relativamente ra
ros) pares singleto, fortemente acoplados. A probabilidade de que um certo

.:c' 	 par de spins Si e Sj, separados por uma distância rij, forme um singleto é 
proporcional à probabilidade de que ambos estejam ainda ativos na escala de 
energia nij na qual Lo.;j rv rijo Como a probabilidade de que Si esteja ainda 
ativo até uma escala de energia n é, grosso modo, independente da probabi
lidade equivalente para Sj até que n rv n ij , a probabilidade de que ambos 

80 mesmo resultado foi obtido posteriormente, de forma mais rigorosa, por Dhar [1980]. 
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estejam ativos na escala rlij é aproximadamente nt r:;/. Estando ambosrv 
ij 

ainda ativos, existe uma boa chance de que formem um par singleto. Os 
raros pares singlet09 resultantes, fortemente acoplados, estabelecem limites 
inferiores para a forma de escala das correlações, e concluímos que 

1
C(r) (Sj . Sj+r) rv r

2 
' (3.54) 

É interessante notar que essa previsão indica que a desordem induz um decai
mento isotrópico das correlações, mais rápido que no caso homogêneo, mas 
ainda assim descrito por uma lei de potência. 

Por outro lado, as correlações entre pares de spins típicos são muito fracas. 
Como a renormalização de um certo par de spins gera um acoplamento entre 
seus primeiros vizinhos muito mais fraco que aqueles previamente existentes, 
como se vê da eq. (3.45) e da forma de P*(}; D), a correlação entre dois spins 
Si e Sj quaisquer, separados por esse par, é tipicamente inferior à correlação 
dos pares singleto por um fator da ordem de rlij/rlO exp (-y'rij). Arv 

correlação típica, que deve ser da ordem dessa escala de energia, é dada 
então por 

Ctip(r) exp (InC(r)) rv e-aft 
, (3.55) 

sendo a uma constante10 . Segundo Fisher [1994], In Cij /.;r:;; deve convergir 
em distribuição para uma distribuição não-trivial, quando rij » L 

Utilizando o mapeamento definido pelas equações (3.5) e (3.6), é possível 
mostrar que as correlações de corda da cadeia XX relacionam-se às corre
lações de pares do modelo de Ising quântico. A partir daí, e utilizando os 
resultados obtidos para o modelo de Ising quântico aleatório por Fisher [1992, 
1995], obtêm-se as formas de escala 

QXX(r) QZZ(r) rv rT- 2 , (3.56)rv 

sendo T = (1 + J5)/2 a razão áurea (T - 2 ~ -0.382). As distribuições das 
correlações de corda típicas, reescaladas por y'rij, também devem convergir 
para uma distribuição fixa, segundo Fisher [1992, 1995]. Por outro lado, no 
caso uniforme, as correlações de corda devem decair de acordo com as formas 
assintóticas 

1 o 1 
rvQXx (r) rTJg' 'T}x = 4' (3.57) 

90corre que, dos N(N -1)/2 pares distintos de spins existentes numa cadeia de tamanho 
N, o número de pares singleto está limitado a N /2. 

10A utilização da função ln(x) na definição das correlações típicas tem por objetivo 
filtrar da média a influência das correlações dos pares singleto, tornando as contribuições 
de cada par de spins aproximadamente equivalentes. 
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Figura 3.1. Suscetibilidade transversa XZZ a campo nulo na cadeia XX aberta 
com interações aleatórias obtidas a partir de distribuições do tipo caixa, 
para vários valores da razão Jmin / Jmax e diferentes tamanhos de cadeia N. 
Em cadà caso, os resultados correspondem a médias sobre 1000 realizações 
de desordem. Note que a ordenada é (XZZT) -1/2, e a abscissa encontra
se em escala logarítmica. Em baixas temperaturas, observamos claramente 
um comportamento em acordo com a forma de escala (3.51). O tamanho 
de cadeia necessário para reproduzir a forma de escala é cada vez maior à 

{ medida que a razão Jmin / Jmax se aproxima da unidade. 

e 
1 

'nO -!QZZ(r) rv r'T/g' ·/z - 2· (3.58) 

3.3.2 Resultados numéricos 

No intuito de verificar a universalidade da fase de singleto aleatório na pre
sença de interações desordenadas, realizamos estudos numéricos de cadeias 
XX com acoplamentos aleatórios independentes escolhidos a partir de distri
buições do tipo caixa, 

""-"
J," 

p(Jn ) = (Jmax - Jmin)-1 e(Jmax - Jn ) e(Jn - Jmin ) , (3.59) 

e distribuições binárias, 

p(Jn ) = ~6 (Jn - Jmin ) + ~6 (Jn - Jmax ) . (3.60) 

O método de Ma, Dasgupta e Hu, quando aplicado a essas distribuições, 
tende a produzir um grande número de decimações "ruins" (aquelas em que 
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Figura 3.2. Calor específico Ch a campo nulo na cadeia XX aberta com 
interações aleatórias obtidas a partir de distribuições do tipo caixa. Note 
que a ordenada é c~1/3, e a abscissa encontra-se em escala logarítmica. Em 
baixas temperaturas, observamos claramente um comportamento em acordo 
com a forma de escala (3.53). 

a interação central do bloco a ser eliminado não tem intensidade bastante 
superior às ligações vizinhas); assim, não é evidente que o comportamento 
associado corresponda a uma fase de singleto aleatório. 

Para cada distribuição, determinamos as propriedades termodinâmicas, 
as correlações de pares e de corda C(r) e O(r), nas direções x e z, bem como 
os histogramas InC(r)/Vi e InO(r)/Vi. A distribuição do tipo caixa com 
Jmin O foi estudada por Henelius e Girvin [1998], que obtiveram, para as 
correlações, resultados compatíveis com as previsões de Fisher. 

Consideremos inicialmente as propriedades termodinâmicas, mais especi
ficamente a suscetibilidade transversa a campo nulo e o calor específico em 
baixas temperaturas. Tanto para distribuições do tipo caixa como para dis
tribuições binárias, fomos capazes de reproduzir as formas de escala (3.51) 
e (3.53), embora seja necessário considerar cadeias cada vez mais longas à 
medida que a razão J min / J max se aproxima da unidade. Nas figuras 3.1 e 
3.2, mostramos nossos resultados para as distribuições do tipo caixa, en
quanto na figura 3.3 apresentamos comportamentos típicos para as distribui
ções binárias. É interessante notar que, nesse último caso, fixando uma razão 
Jmin/Jmax , as formas de escala previstas podem ser recuperadas utilizando 
tamanhos inferiores àqueles necessários para distribuições do tipo caixa. Esse 
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Figura 3.3. Suscetibilidade transversa e calor específico a campo nulo na ca
deia XX com interações aleatórias obtidas a partir de distribuições binárias. 
Novamente observamos a concordância do comportamento em baixas tem
peratunis com as previsões das formas de escala (3.51) e (3.53). Os cálculos 
foram realizados utilizando cadeias abertas de tamanho N = 8192 e médias 
sobre 1000 realizações de desordem. 

resultado pode ser compreendido à luz do processo de decimação envolvido 
no tratamento de grupo de renormalização no espaço real: o número de deci
mações "ruins" no caso de distribuições. binárias (em que as ligações vizinhas 
possuem valores Jmin ou Jmax ) é claramente inferior ao que se verifica no caso 
de distribuições contínuas (em que as ligações vizinhas possuem valores entre 
Jmin e Jmax). Uma decimação "ruim" indica a necessidade de considerar blo
cos maiores do que pares de spins para que o tratamento perturbativo faça 
sentido, em analogia ao que ocorre no caso da cadeia de Heisenberg de spin-1 
[Saguia et alo 2002]; dessa forma, parece plausível que um maior número de 
decimações "ruins" exija que se observe o sistema em escalas de comprimento 
mais longas para que seja recuperado o comportamento assintótico. 

Para o cálculo das correlações, adotamos condições de contorno periódi
cas, a fim de minimizar efeitos de fronteirall . Nesse cálculo, como precisamos 
dos autovetores associados aos níveis de energia dos férmions, o que aumenta 

IIRestam os efeitos de tamanho finito, que se manifestam, em cadeias de tamanho N, 
por meio de um mínimo nas correlações na distância N /2, correspondente à maior sepa
ração possível entre spins numa cadeia fechada. A presença desse mínimo invariavelmente 
perturba o decaimento das correlações e impede que a forma assintótica se revele inequi
vocamente. 
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consideravelmente o tempo de computação, estamos limitados a trabalhar 
com menores tamanhos de cadeia. Uma dificuldade que se impõe é inferir 
o comportamento das correlações numa cadeia infinita a partir de resulta
dos para cadeias finitas. Para tentar contornar essa dificuldade, utilizamos 
o seguinte método: definimos tamanhos mínimo e máximo para as cadeias, 
Nmin e Nma.x, e realizamos cálculos para nc tamanhos de cadeia igualmente 
espaçados entre esses extremos; para cada tamanho, obtemos estimativas 
para as correlações em nr distâncias com valores entre rmin e r max ; final
mente, para cada distância, extrapolamos os resultados correspondentes aos 
vários tamanhos de cadeia, utilizando o algoritmo épsilon (veja, por exemplo, 
Barber [1983]). Esse método produz excelentes resultados quando aplicado 
a sistemas uniformes, como mostram as figuras 3.4 e 3.5. Por outro lado, 
o método utilizado por Henelius e Girvin [1998] consiste em tomar vários 
tamanhos de cadeia, efetuando médias para as correlações entre spins sepa
rados pela maior distância possível, e buscar reproduzir o comportamento 
assintótico pela simples junção dos resultados numa mesma curva. Com esse 
método, apesar de reproduzir as previsões de Fisher para a distribuição do 
tipo caixa com Jmin O, esses autores não obtiveram a mesma concordância 
para Jmin > O, conjecturando que uma possível origem para a falha esteja 
numa convergência lenta para o regime assintótico. Nossa expectativa é de 
que, com o método que utilizamos, possamos acelerar essa convergência, ao 
mesmo tempo em que trabalhamos com menores tamanhos de cadeia, per
mitindo obter uma melhor estatística. Nossos resultados confirmam essa 
expectativa, embora parcialmente. 

Quando introduzimos a aleatoriedade, o método funciona bem para algu
mas grandezas, desde que utilizemos tamanhos Nmin e N max suficientemente 
separados e produzamos uma estimativa estatisticamente confiável das mé
dias. Por restrições de tempo computacional, realizamos majoritariamente 
cálculos para N min 64 e N rnax = 256, tomando médias para 104 a 105 

realizações de desordem (dependendo do tamanho da cadeia). Estudamos 
distribuições (tanto binárias quanto do tipo caixa) com J rnin / Jrna.x 1/4 e 
J rnin / Jmax 1/2. As estimativas para os expoentes estão mostradas na tabela 
3.1. Em todos os casos, obtivemos expoentes 'r/z e 'r/~ compatíveis com as 
previsões de Fisher. Entretanto, os expoentes 'r/x e 'r/~ mostram uma maior 
variação, dependendo inclusive dos tamanhos mínimo e máximo da cadeia. 
É possível que as correlações CXx (r) e oxx (r) apresentem uma convergên
cia lenta para o regime assintótic012 , em comparação com czz (r) e OZZ (r). 

12Mesmo para a distribuição do tipo caixa com Jmin = O, estudada por Henelius e 
Girvin através de um método distinto do que empregamos, obtivemos 1Jx = 1.74(2) e 
1J~ 0.377(7), utilizando Nmin 128 e Nmax = 512, com médias sobre até 105 realizações 
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Figura 3.4. Correlações médias de pares CXX(r) e CZZ(r) na cadeia XX uni
forme, obtidas segundo o método de extrapolação descrito no texto. Apresen
tamos três conjuntos de tamanhos, com cadeias de N min 64 a N max = 128, 
N min = 128 a Nmax = 256, e N min 256 a Nmax = 512 sítios. Para cada 
conjunto, utilizamos nc = 5 tamanhos de cadeia, calculando as correlações 
em n r 5 distâncias entre rmin N min/4 e r max = N max/2. Nos pontos de 
intersecção dos conjuntos fica evidente a consistência do método. Os expoen
tes obtidos a partir de ajustes concordam com os resultados exatos 'fJx = 1/2 
e 'fJz = 2 com precisão relativa de 10-3 . 
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Figura 3.5. Correlações médias de corda QXX(r) e QZZ(r) na cadeia XX 
uniforme, obtidas segundo o método de extrapolação descrito no texto. Os 
parâmetros são os mesmos da figura anterior. Novamente fica evidenciada a 
consistência do método. Os expoentes obtidos a partir de ajustes concordam 
com os resultados exatos 1]~ = 1/4 e 1]~ = 1/2 com precisão relativa de 10-2. 

Em todo caso, observamos claramente uma diferença nos expoentes de de
caimento das correlações, com respeito ao caso uniforme, em concordância 
com as previsões [Doty e Fisher 1992] de que um ingrediente infinitesimal 
de desordem é suficiente para afastar o sistema da linha de pontos fixos que 
governa o comportamento do modelo XXZ puro no regime _1/2 < .6. ::; 1. 

Também nos histogramas do logaritmo das correlações observamos uma 
melhor concordância com as previsões do grupo de renormalização para os 
cálculos envolvendo a componente z dos spins. O colapso mais evidente 
corresponde aos histogramas de In QZz (r) / vir, especialmente para as distri
buições binárias, como se vê nas figuras 3.6 a 3.9. 

Os histogramas das correlações de pares, para os tamanhos que estuda
mos, não exibem um colapso claro, e o máximo da distribuição migra para 
valores maiores da abscissa com o aumento do tamanho da cadeia. No en
tanto, como evidenciado nas figuras 3.10 e 3.11, a forma da distribuição 
permanece aproximadamente constante. Como In C(r) está limitado a valo
res negativos, já que C(r) < 1, esperamos que ocorra realmente o colapso 
das distribuições para maiores tamanhos de cadeia. 

de desordem. Embora a estimativa para f}~ seja compatível com a previsão f}~ ~ 0.382, a 
estimativa para f}x ainda difere da previsão f}x = 2. 
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Tabela 3.1. Estimativas para os expoentes de decaimento das correlações médias 
na cadeia XX com interações aleatórias. As extrapolações foram realizadas a 
partir de cálculos para nc = 5 tamanhos de cadeia entre Nmin = 64, Nmax = 256, 
tomando médias sobre 104 a 105 realizações de desordem. As previsões para a 
fase de singleto aleatório são 'TJx 'TJz = 2 e 'TJ~ 'TJ~ :::::: 0.382. Os números entre 
parênteses representam o erro no último dígito dos ajustes numéricos. 

distribuição distribuição fase de 
do tipo caixa binária singleto 

Jmin/Jmax 1/4 1/2 lj4 lj2 aleatório 

7]z 2.04(1) 2.067(2) 1.99(2) 2.061(8) 2 

7]~ 0.381(2) 0.395(3) 0.3717(9) 0.374(3) 0.382 
7]x 1.00(1) 0.755(9) 1.31(2) 0.914(4) 2 

7]~ 0.303(2) 0.266(1) 0.3269(9) 0.291(2) 0.382 
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Figura 3.6. Histogramas de InOZZ(r)/v'r para a cadeia XX com 
rações aleatórias obtidas a partir de uma distribuição do tipo caixa, 
Jmin / Jmax 1/4 e diferentes tamanhos de cadeia N. 
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Figura 3.7. Histogramas de InOZZ(r)/vr para a cadeia XX com inte
rações aleatórias obtidas a partir de uma distribuição do tipo caixa, com 
Jmin / Jmax 1/2 e diferentes tamanhos de cadeia N. 
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Figura 3.8. Histogramas de In OZz (r) / vr para a cadeia XX com interações 
aleatórias obtidas a partir de uma distribuição binária, com Jmin / Jmax = Ij4 
e diferentes tamanhos de cadeia N. 
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Figura 3.9. Histogramas de In ozz (r) / JT para a cadeia XX com interações 
aleatórias obtidas a partir de uma distribuição binária, com Jmin / Jmax = 1/2 
e diferentes tamanhos de cadeia N. 
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Figura 3.10. Histogramas de In CZz (r) / JT para a cadeia XX com inte
rações aleatórias obtidas a partir de uma distribuição do tipo caixa, com 
Jmin / Jmax = 1/4 e diferentes tamanhos de cadeia N. 
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Figura 3.11. Histogramas de In GXX(r)/Vi para a cadeia XX com inte
rações aleatórias obtidas a partir de uma distribuição do tipo caixa, com 
Jmin/ Jmax = Ij2 e diferentes tamanhos de cadeia N. 

, 

I 

i 
I· 

! .: 

o~ 
I 

Figura 3.12. Gráfico de O;x contra Ofx para a cadeia XX com interações 
aleatórias obtidas a partir de uma distribuição do tipo caixa com Jmin / Jmax 

1/4. Os cálculos utilizaram cadeias com N = 256 sítios, e as correlações foram 
2ncalculadas entre spins separados por distâncias correspondentes a r 1, 

com n entre 2 e 7. 

l:l <la 

J . /J == 1/4
rrun max 

N=256 

lO"" 10-4 

~ , 

10-2 10° 

60 




( 

3 	 3.3 
 t-",r"I'ri<>Q aleatórias 

Q$I~oa'fIIO 

J . IJ =1/4nun max 

N=256 

10-8 

« 

O":'
I 

'. 

Figura 3.13. Gráfico de o~a; contra Ora; para a cadeia XX com interações 
aleatórias obtidas a partir de uma distribuição binária com Jmin / Jmax = 1/4. 
Os cálculos utilizaram cadeias com N = 256 sítios, e as correlações foram 

2ncalculadas entre spins separados por distâncias correspondentes a r 1, 
com n entre 2 e 7. 

Uma outra evidência de que todos os tipos de desordem que estudamos 
levam o sistema à fase de singleto aleatório ê fornecida pelo comportamento 

( 	 das componentes aja; e o;a; de oa;a;(r), definidas pelas eqs. (3.30) e (3.31). 
Como as ligações entre pares singleto .nunca se cruzam na fase de singleto 
aleatório, as componentes aja; e o;a; numa dada cadeia apresentam uma 
tendência à anticorrelação: se aja; ê de ordem 1, o;a; é necessariamente pe
quena13 . Esse efeito, constatado no estudo de Henelius e Girvin [1998] para 
a distribuição do tipo caixa com Jmin = O, é também observado nas distri
buições que estudamos, conforme mostram as figuras 3.12 e 3.13. Como ê 
esperado na ausência de dimerização, os gráficos correspondentes são simé
tricos em relação ao eixo aia; = o;a;. É interessante notar que a separação 
entre as escalas de aia; e O;x ê mais acentuada no caso da distribuição binária 
(figura 3.13). 

r-	 Em resumo, acreditamos que nossos resultados constituem evidências em "'
favor da universalidade da fase de singleto aleatório em cadeias XX com 
interações desordenadas. Na próxima seção, consideramos cadeias XX com 
interações aperiódicas. 

13Essa anticorrelação também se verifica, embora em grau atenuado, quando as demais 
correlações são separadas em componentes iniciadas em sítios pares e ímpares. 
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3.4 Interações aperiódicas 

o interesse no estudo de sistemas aperiódicos foi amplificado pela desco
berta dos quase-cristais [Schechtman et alo 1984]. Desde então, um número 
considerável de trabalhos científicos foi dedicado ao estudo do efeito de ape
riodicidade sobre modelos teóricos. Uma característica comum a todos esses 
estudos é o interesse em compreender os efeitos combinados das caracterís
ticas geométricas inerentes à aperiodicidade e das propriedades físicas dos 
vários sistemas. No caso de modelos magnéticos, Luck [1993a] formulou um 
critério heurístico, semelhante ao famoso critério de Harris [1974], para ava
liar os efeitos de flutuações geométricas induzidas por aperiodicidade sobre 
o comportamento crítico. Desde então, esse critério tem sido verificado para 
um grande número de casos, a começar pelo modelo de Ising quântico [Luck 
1993b, Hermisson et alo 1997]. 

Versões aperiódicas do modelo XY foram também bastante estudadas, 
especialmente em conexão com propriedades de localização nos modelos tight
binding correspondentes; veja, por exemplo, Satija [1994] e referências ali 
contidas. As propriedades espectrais e termodinâmicas da cadeia XX com 
interações distribuídas segundo a seqüência aperiódica de Fibonacci foram 
estudadas por Luck e Nieuwenhuizen [1986], através de um método particular 
de grupo de renormalização. Recentemente, Hermisson [2000J generalizou um 
outro método de grupo de renormalização, introduzido para estudar o modelo 
de Ising quântico aperiódico [Hermisson et alo 1997], e chegou a uma série de 
previsões para as mesmas propriedades, na presença de interações aperiódicas 
gerais, em cadeias XY nas vizinhanças da, criticalidade. Uma linha de inves
tigação relacionada consiste em identificar as semelhanças entre os efeitos de 
interações aperiódicas e aleatórias. Dentre as previsões de Hermisson [2000], 
está a de que, nos casos em que a aperiodicidade altera o comportamento da 
cadeia XV, ambos os tipos de não-homogeneidade produzem efeitos similares 
sobre as propriedades termodinâmicas no ponto crítico. 

Nosso objetivo nesta seção é duplo. Através de cálculos numéricos, pre
tendemos verificar as previsões de Hermisson para as propriedades espectrais 
e termodinâmicas de cadeias XX com interações aperiódicas. Buscamos tam
bém observar os efeitos de aperiodicidade sobre' as correlações entre spins no 
estado fundamental, e identificar até que ponto a fase induzida em T = O por 
aperiodicidade relevante assemelha-se à fase de singleto aleatório, produzida 
no modelo XX pela introdução de interações desordenadas. 

Na subseção 3.4.1, apresentamos uma discussão sobre seqüências aperió
dicas, sua caracterização e algumas de suas propriedades. Também intro
duzimos as seqüências aperiódicas que utilizaremos em nossos cálculos. Em 
seguida, na subseção 3.4.2, revisamos o método de grupo de renormalização 
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de Hermisson e suas previsões. Finalmente, na subseção seguinte, expomos 
e discutimos nossos resultados numéricos. 

3.4.1 Seqüências aperiódicas 

Uma seqüência aperiódica é gerada por uma regra de substituição p atuando 
sobre um alfabeto A {aI, a2, ... , an } de n letras, e atribuindo a cada uma 
delas uma determinada palavra Wi. Explicitamente, 

p: ai -)- Wi, (3.61) 

sendo a palavra Wi uma cadeia finita de letras. Como exemplo, consideremos 
a famosa seqüência de Fibonacci, gerada pela regra 

fb {aI = a -)- W a ab p : (3.62)
a2 = b -)- Wb = a 

cuja iteração produz 

a -)- ab -)- aba -)- abaab -)- abaababa -)- . . . . (3.63) 

Assim como a seqüência de Fibonacci, todas as sequencias aperiódicas de 
que trataremos aqui serão binárias, ou seja, definidas sobre um alfabeto de 
duas letras. 

V árias propriedades estatísticas de uma seqüência aperiódica estão contit:~ 
das na sua matriz de substituição M, definida, para uma seqüência binária, 
por 

M = ( #a (wa) #a (Wb) ) (3.64)
#b (wa ) #b (Wb) , 

em que #a (wf:l) denota o número de letras a na palavra wf:l (a, (3 E {a, b}). 
Para a seqüência de Fibonacci, temos 

Mfb=(ll) (3.65)
10' 

É fácil ver que, partindo de uma única letra a, correspondente a um vetor 
f.;': (1, O)t, sua multiplicação repetida por M fornece um vetor cujas componentes 

são, respectivamente, os números N~a) e N~b) de letras a e b na seqüência 
produzida após n iterações da regra de substituição. 

O maior autovalor da matriz de substituição, À+, governa assintotica
mente a forma como o comprimento Nn da seqüência varia com o número n 
de iterações, ou seja, 

Nn fV À~. (3.66) 
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As componentes de seu autovetor correspondente, v+, fornecem diretamente 

a freqüência Pa,b de letras a, b na seqüência infinita. O outro autovalor de 

M, À_, está associado às flutuações geométricas geradas pela aperiodicidade. 

Definindo a flutuação gn do número de letras a após n iterações, com relação 

ao valor esperado a partir da seqüência infinita, 


N (a) 7H gn n - Pa.lVn, (3.67) 

é possível mostrar que14 

Ignl IÀ_ln = N W (3.68)rv n' I· 
dando origem à definição do expoente de flutuação geométrica w da seqüência 
aperiódica, 

In IÀ-I 
w (3.69)

InÀ+ 

O teorema de Perron-Frobenius garante que, se os elementos de alguma 
potência de M forem estritamente positivos (o que geralmente ocorre em 
seqüências aperiódicas), os autovalores de M serão tais que À+ > 1 e À+ >
IÀ-I. Como conseqüência, o expoente de flutuação é sempre menor que um. 
Se IÀ-I < 1, as flutuações geométricas são eliminadas ao longo das iterações, 
e w < O; nesse caso, dizemos que a seqüência possui flutuações limitadas. Se 
IÀ-I > 1, resultando em w > 0, as flutuações tornam-se ilimitadas à medida 
que cresce o comprimento da seqüência. Q caso IÀ-I = 1, que leva a w 0, é 
marginal; o caráter das flutuações depende da ordem das letras na regra de 
substituição. 

A generalização das definições da matriz de substituição e do expoente 
de flutuação para regras de substituição envolvendo mais de duas letras é 
natural e não apresenta dificuldades. Os papéis de À+ e À_ passam a ser 
desempenhados pelos maiores autovalores (em módulo) da matriz de substi
tuição. 

O critério heurístico de Luck avalia os efeitos da presença de acoplamentos 
aperiódicos, caracterizados por um expoente de flutuação w, sobre o compor
tamento crítico de um sistema físico [Luck 1993a]. Sendo 1/ o expoente do 
comprimento de correlação do sistema uniforme, e d o número de dimensões 
ao longo das quais a aperiodicidade está presente, o critério prevê que a ape
riodicidade será relevante (ou seja, o comportamento crítico será modificado) 

14Como Nàa)+Nàl» = N n e Pa +PI> = 1, a flutuação correspondente no número de letras 
b é simplesmente -gn' 
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se o expoente w exceder um certo valor crítico15 

1 
Wc = 1- dv' (3.70) 

É importante ter em mente que o expoente de flutuação envolvido no critério 
é determinado não apenas pela seqüência aperiódica, mas pela forma segundo 
a qual, com base na seqüência, a aperiodicidade é implementada no sistema. 
Isso fica claro, por exemplo, no estudo de Haddad, Pinho e Salinas [2000J para 

-e;: 	 o modelo de Potts aperiódico em redes hierárquicas. Outros fatores, mais 
sutis, podem também influir na definição apropriada de w, como veremos 
adiante para o modelo XY Em outras palavras, não existe uma relação 
rígida entre flutuações geométricas ilimitadas de uma seqüência aperiódica e a ! 
relevância dessa aperiodicidade para o comportamento crítico de um sistema 
físico. 

Apresentamos a seguir as seqüências aperiódicas nas quais nos concentra
remos neste trabalho. 

• 	 A seqüência de Fibonacci, definida anteriormente, é provavelmente a 
mais conhecida seqüência aperiódica. O comprimento da seqüência, à 
medida que a regra é iterada, corresponde aos números de Fibonacci 
{I, 2, 3, 5, 8,13,21, ...}. Os autovalores de Mfb são À~ T e À~ 

l' 	
, sendo T = (1 + vÍ5) /2 a razão áurea. Segue da eq. (3.69) que 

wfb , de modo que a seqüência de Fibonacci é caracterizada por 
flutuações geométricas limitadas . 

• A seqüência da razão de prata é definida pela regra de substituição 
1.' 

p a --t W a = aab 
pr : { 	 (3.71)

b --t Wb a 

e pela matriz de substituição 

Mrp = (2 1) 	 (3.72)1 O . 

rpOs autovalores de Mrp são Àf = 1 V2, levando também a w 1. 

15É interessante notar que, no caso de acoplamentos aleatórios, caracterizados por w = 
1/2 em função da lei dos grandes números, e levando em conta a relação de hiperescala 
dv = 2 - 0:, o critério de Luck reproduz o célebre critério de Harris para a relevância de 
desordem [Harris 1974]. 
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• A seqüência de duplicação de período é definida pela regra 

a -t wa ab 
(3.73)lP:{ aab -t WIJ 

cuja matriz de substituição é 

Mdp 	 (3.74)(i ~) 
dp 	 .'

< • 

com autovalores À~ 2 e À~ = -1. Temos assim w O, correspon

dendo a flutuações geométricas marginais . 


• A seqüência de triplicação de período é definida pela regra 

a -t W a abb 
ptp 

: { 	 (3.75)
b -t WIJ = aaa ' 

cuja matriz de substituição é 

Mtp (; ~) 	 (3.76) 

com autovalores À~ = 3 e À~ = Portanto, w tp log3 2 ~ 0.631, 

caracterizando flutuações geométricas ilimitadas. 


• Finalmente, a seqüência de Rudin-Shapiro, que envolve quatro letras, 
é definida por 


a -t W a ac 


rs b -t WIJ = dc 
p 	 : (3.77)

c -t W c = ab{ 
d -t Wd = db 

Para obtermos uma seqüência binária, aplicamos prB aos pares ac, dc, ab 

e db, e identificamos c =a e d b para escrever a regra de substituição 


{ 	 aa --> w"" = aaab 
ab -t WaIJ aaba 

(3.78)p~s 	: ba -t WIJa bbab ' 

bb -t WIJb = bbba 

e a matriz 

101 OC1 O O J (3.79)M~s = O 1 O 1 ' 

O O 1 1 
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cujos dois maiores autovalores são Àís 2 e À2s = .;2. Essa seqüência 
de Rudin-Shapiro "reduzida", assim como a seqüência original, induz 
flutuações geométricas ilimitadas, caracterizadas pelo expoente de flu
tuação wfS 1/2, idêntico ao expoente de flutuação de acoplamentos 
aleatórios. 

Na próxima subseção, apresentamos o tratamento de grupo de renorma
lização utilizado por Hermisson para o estudo do comportamento crítico do 
modelo XY 

ç 

3.4.2 O grupo de renormalização no espaço real 

Consideremos o modelo XY descrito pelo hamiltoniano 

N 

H L (JiSiSJ+l + JJSJSJ+l)' (3.80) 
j=l 

As interações Ji e JJ são escolhidas, respectivamente, a partir de dois con
juntos de valores {J:,} e {J~,}, em que as letras aj satisfazem uma seqüência

J J 

aperiódica. O mêtodo de grupo de renormalização utilizado por Hermisson 
consiste, inicialmente, em aplicar a transformação de Jordan-Wigner [Lieb 
et aI. 1961] para obter as equações acopladas 

Ak'lj;(k) JX ",,(k) Jy",,(k) (3.81)j-l'f'j-l + j'f'j+l'J 

11J n'l,Ck) JXnl.(k)Akc/J)k) (3.82)"}-l 'f'j-l + j 'f'j+ll 

em que Ak são os níveis de energia dos férmions. Definindo 

(k) ",,(k) (k) (k) 
'lJ2j 'f'2j , 'lJ2j-l 'lj;2j-ll (3.83) 
~(k) nl.(k) ~(k) _ (k) 


'lJ2j 'f'2j , 'lJ2j-l - c/J2j-ll (3.84) 


as equações (3.81) e (3.82) desacoplam-se, tornando-se equivalentes àquelas 
obtidas de dois hamiltonianos tight-binding independentes, 

~~" Nf2~.:..r~ 

Hl L (J~j 12j) (2j 11 + J~j_112j 1) (2jl) + h.c. (3.85) 
j=l 

e 
Nf2 

H2 = L (J~j 12j) (2j 11 + J~j_112j -1) (2jl) + h.c., (3.86) 
j=l 
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em que h.c. denota o hermitiano conjugado do termo anterior16 . Os hamil
tonianos estão relacionados pelo intercâmbio dos rótulos x e y, de modo que 
a análise pode se restringir, sem perda de generalidade, a Hl' 

Em seguida, com a definição das matrizes de espalhamento Sjlj+1, dadas 
t:·por 
! 

A/J'ij_l -Ji,j/J'ij-l ) (3.87)Sjlj+l ( -Ji,j/J'ij+l A/J'ij +1 ' 

as equações (3.81) e (3.82) são reescritas na forma17 

'r/2j-l ) 'r/2' ) (3.88)( Sjlj+1 ( 'r/2j~1 .'r/2j+2 

Com um pouco de álgebra, é possível mostrar que essas equações levam à 
forma iterada 

( 
'r/2j-l ) = S'I ( 'T/2j ), (3.89)

'r/21 J 1 'r/21-1 

para j < l, desde que as matrizes Sjll transformem-se como 

Sjll Sjlj+1 * Sj+llj+2 * ... * SI-lll, (3.90) 

com o produto * definido pela expressão 

aI b1 ) (a2 b2 ) (alO) 1 ( bl cla2 )

( Cl dI * C2 d2 O d2 . + 1 d1a2 CIC2 d

b
l 

1

b2

b2 

C2 • 


(3.91) 
A transformação de renormalização consiste em "desinfiar" a sequencia 

aperiódica de ligações através de produtos * dos blocos apropriados de ma
trizes S. Para tanto, como a matriz Sjij+1 depende de três ligações conse
cutivas, é preciso modificar a regra original de substituição para considerar 
substituições de pares de letras18 . Ou seja, no caso de seqüências binárias, a 
partir de uma regra original, 

p: a -+ wa; (3.92) 

160 mesmo resultado decorre da aplicação da transformação de Jordan-Wigner a cada 
um dos modelos de Ising quânticos desacoplados da eq. (3.7). 

l7Suprimimos os índices (k) para simplificar a notação. 
l8Que não seja necessário considerar uma regra para triplas de ligações é conseqüência 

do fato de que as matrizes SjlHl e Sj+1 Ij+2, cujo produto * fornece a matriz SjIH2' 
possuem uma ligação em comum, reduzindo a dois o número de ligações "independentes" 
em cada matriz S. 
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19com a E {a, b}, define-se uma nova regra

P2 : (aj3) ~ w a(3 w a w(3, 

com uma matriz de substituição 

#aa (Waa ) #aa (Wab) #aa (Wba) #aa (Wbb) ) 
M - #ab (Waa ) #ab (Wab) #ab (Wba) #ab (Wbb) (3.93)

2 - #ba (W aa ) #ba (Wab) #ba (Wba) #ba (Wbb) .( 
-q, #bb (W aa ) #bb (Wab) #bb (Wba) #bb (Wbb) 

Denotando por Vi os autovetores de M2' e por Ài seus autovalores, os elemen
tos Pa(3 do autovetor VI, correspondente ao maior autovalor Àl' fornecem as 
freqüências dos pares de letras na seqüência infinita. É importante notar que 
a nova regra P2 envolve pares de letras que não se sobrepõem. Assim, caso 
algum dos possíveis pares de letras não ocorra na seqüência infinita, a ordem 
da matriz M 2 deve ser reduzida. Por exemplo, na seqüência de duplicação 
de período, definida pela regra 

a ~ ab 
pdP : { (3.94)

b~ aa ' 

a regra dos pares é 
dp . { aa ~ (ab) (ab) (3.95)

i~ P2' ab ~ (ab) (aa) , 

já que as combinações ba e bb não ocorrem. Dessa forma, a matriz M~P fica 
reduzida a 

M~P = (O 1) (3.96)2 1 . 

Modificando a regra de substituição original para satisfazer as condições 

, 
a ~ W a = aWa{b ~ Wb = bw~ 

o que sempre pode ser feito sem alterar a seqüência infinita (por exemplo, 
substituindo a regra por seu quadrado, ou aplicando operações de inversão.,» 
global das palavras), Hermisson foi capaz de estabelecer relações de recor
rência consistentes para as matrizes S. Na maioria dos casos, essa~relações 
de recorrência envolvem a obtenção de uma matriz renormalizada Sa(3'Y para 

19Existem seqüências aperiódicas para as quais uma regra de substituição de pares não 
pode ser formulada. No entanto, é possível tratá-las utilizando um conjunto de subseqüên
cias de comprimento mínimo [Hermisson 2000]. 
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cada par de letras (0'.(3) da seqüência, por meio do produto * das matrizes S 
correspondentes aos pares de letras na palavra wafJ; para detalhes, veja Her
misson [2000]. No centro da banda (A O), onde ocorre o comportamento 
crítico do modelo XY, a equação de fluxos da renormalização é dada por 

li = M~p,. 	 (3.97) 

em que as componentes dos acoplamentos reduzidos p, são 

p; 
J1.afJ In;;" 	 (3.98) !C 

fJ 

A partir de combinações lineares dos J1.afJ podemos definir o parâmetro 

JXJY-I a ar	 (3.99)= n 	JXJY' 
b b 

que mede a intensidade da aperiodicidade isotrópica, e os parâmetros asso
ciados à aperiodicidade anisotrópica 

JX 
a 	 J'b 

~a eIn J% ~b =ln Jr 	 (3.100) 

o ponto fixo de Onsager corresponde à solução trivial p, O. Fica claro que 
os acoplamentos reduzidos representam os desvios locais em relação à critica
lidade. Os campos de escala Ui e os autovalores do grupo de renormalização 
Yi decorrem dos autovalores e autovetores de M 2 , 

. In I'xil 
Ui = p" Vi, 	 (3.101)Yi = In 'xl . 

Na ausência de aperiodicidade, o anulamento do campo de escala princi
pal, UI) associado ao autovalor do grupo de renormalização YI 1, controla 
a criticalidade do modelo. A condição crítica é 

UI = 	LPCafJ)J1.afJ = [lnJ~j]med [lnJ;j-l]med O, (3.102) 

(afJ) 


em que [ ... Jmed denota a média sobre todas as ligações (pares num caso, 
ímpares no outro). A análise do hamiltoniano H 2 leva a uma condição de 
criticalidade análoga20 , expressa por 

[lnJ;j]med - [lnJ~j-I]med O. 	 (3.103) 

20Como o comportamento crítico do modelo XY está relacionado à existência de níveis 
de energia A -t 0, basta que uma das condições seja satisfeita para que se estabeleça a 
criticalidade. 
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Combinando as duas expressões anteriores, obtemos a condição geral de cri
ticalidade para o modelo XY, dada por 

b min {lbA brl, IbA - brl} = O, (3.104) 

com 
bA [lnJjJrned - [lnJJ]rned (3.105) 

e 

'\"), br [In (J~jJij)Jmed [In (J~j-lJKj-l)Jrned' (3.106) 

Da equação (3.7), vemos que a condição bA = O é equivalente à famosa 
condição de criticalidade do modelo de Ising quântico, 

[In Jj]rned - [In hj]rned = O, (3.107) 

obtida originalmente por Pfeuty [1979J. Por outro lado, para o modelo XX 
(em que Jj JI Jj), a eq. (3.106) deixa claro que a dimerização elimina 
a criticalidade do modelo, ao provocar a abertura de um gap de excitações. 

Na presença de aperiodicidade, surgem contribuições não-nulas na dire
ção dos demais campos de escala. Entretanto, para seqüências binárias, em 
que apenas três razões entre as interações podem ser definidas (por exemplo, 
Jt/ J:;', J! / J:;' e J: / J:;'), os quatro campos de escala não são todos indepen
dentes, e alguns deles podem se anular juntamente com UI. Sendo assim, 

{}. é preciso definir apropriadamente o expoente de flutuação da seqüência de 
acoplamentos reduzidos. Esse expoente, que denotamos por wj.t, relaciona
se a À2' o segundo maior autovalor (em módulo) da matriz M2' desde que 
o campo de escala associado U2 não se anule para uma escolha genérica de 
acoplamentos críticos21 • Explicitamente, 

In IÀ21 
wj.t = Y2 = In ÀI . 

L· 

Note que, se U2 é não-nulo quando UI = O, wj.t é o expoente de flutuação 
associado à seqüência de pares definida pela regra de substituição P2. O 
campo de escala U2 (não-nulo) será relevante desde que IÀ21 > 1, o que 

t,j: corresponde a wj.t > O. Como a transição de anisotropia do modelo XY em 
d 1 é caracterizada por v = 1, já que pertence à classe de universalidade de 
Onsager, o critério de Luck é satisfeito desde que as flutuações da seqüência 
sejam medidas com relação aos acoplamentos reduzidos. Vamos ver que, em 

21 Essa condição sobre U2 é importante e pode levar a que urna seqüência aperiódica re
levante para o comportamento crítico de um modelo XY anisotrópico revele-se irrelevante 
para o modelo XX, corno veremos na próxima subseção. 
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geral, wJ.! difere de w, o expoente de flutuação da seqüência de interações 
original. 

A análise de Hermisson para o escalamento crítico do espectro de férmions 
leva, nos casos de aperiodicidade irrelevante ou marginal, à forma 

A "" 6z 
, Ó -r O, (3.108) 

válida nas vizinhanças da criticalidade. O expoente z, dado por 

In (ÀM+ÀM -)
Z = --'------'- (3.109)

21nÀ+ ' 

relaciona-se ao maior autovalor À+ da matriz de substituição da seqüência 
original, bem como aos maiores autovalores ÀM± das matrizes M± definidas 
por 

Iw"pl/2 k 

M;f3a'(3' = exp(=f2Pa(3) '" Ó (2k-1) (2") 'f3IIIexp (±2P (Zl-1) (2t)) , 
, ~ w"p w"p ,a W",p W",p 

k::::l [=1 

(3.110) 
em que IWa (31 denota o número de letras da palavra wa f3, w~6 denota a k
êsima letra da palavra wa (3, e Ó indica um delta de Kronecker. Nos casos de 
aperiodicidade irrelevante, é possível mostrar que z 1. Os casos marginais 
(wJ.! O) levam a 1 < z < 00, com o expoente variando continuamente com a 
razão entre as interações [Hermisson 2000]. Para aperiodicidade relevante, a 
divergência das flutuações dos acoplamentos reduzidos leva a um escalamento 
exponencial dos níveis de energia mais baixos, na forma de tamanho finito 

Ak A.I exp {-c(Nlk)w!,}. (3.111) 

Do escalamento crítico do espectro decorrem as formas de escala (para 
A -r 0+) da densidade integrada de estados nos casos de aperiodicidade 
irrelevante ou marginal, 

H (A) A.I Al/z9 (In AI In À+) , (3.112) 

em que 9 é uma função de período unitário, e nos casos de aperiodicidade 
relevante, 

wH (A) "" IlnAI-1
/ /-, . (3.113) 

A partir dessas formas de escala e das equações (3.35) e (3.34), escritas no 
limite termodinâmico como 

Ch = ~,B2 JdH (A) A2sech2 (!,BA) (3.114) 

,~ 

( 

t 
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e 

XZZ = ~,8 JdH (A) sech2 a,8A) , (3.115) 

podemos derivar o comportamento de baixas temperaturas do calor específico 
e da suscetibilidade a campo nulo. Para,8» 1, as expressões acima são 
dominadas pela região de A ~ ,8-1, de modo que obtemos 

Ch rv T 1/ 
zG (ln T / In À+) , (3.116) 

XZZ rv T 1/ z - 1G' (In T / In À+) , (3.117) 
,f'"~ 

(sendo G novamente uma função de período unitário) para aperiodicidade 
irrelevante ou marginal, e 

1 
(3.118)

Ch rv IlnTI 

1ZZ (3.119)
X rv T IlnTI 

para aperiodicidade relevante. É interessante notar que, no caso em que 
Wp, 1/2, correspondente ao expoente de flutuação de desordem descorrelaci
onada, as expressões (3.118) e (3.119) são idênticas às previsões para a fase 
de singleto aleatório, eqs. (3.53) e (3.51). 

A magnetização induzida por um campo transverso h em T O é dada 
pela densidade integrada de estados de A O a A = h, e portanto sua forma 

(,' de escala para pequenos campos é 

m(h) rv h1/Zg(lnh/lnÀ+) , (3.120) 

para aperiodicidade irrelevante ou marginal, e 

m(h) 1'.1 pn hl-1
/ 

W 
/> , (3.121) 

para aperiodicidade relevante. 

3.4.3 Resultados numéricos 

Utilizando a técnica de férmions livres descrita na seção 3.2, realizamos cálcu
los numéricos para o modelo XX com interações escolhidas segundo diversas ~ 
seqüências aperiódicas. Apresentamos a seguir os resultados que obtivemos, 
separando-os nos casos em que a aperiodicidade é irrelevante, marginal ou 
relevante. Como mencionamos na subseção anterior, a relevância da aperio
di cidade é dada não pelas flutuações da seqüência, mas pelas flutuações dos 
acoplamentos reduzidos, equivalentes às flutuações de pares de letras que não 
se sobrepõem. 
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Figura 3.14. Dependência térmica do calor específico do modelo XX com 
interações distribuídas segundo a seqüência de triplicação de período. Para 
ambas as razões entre os dois valores das interações, Ja, e Jb, observamos um 
decaimento linear em baixas temperaturas, em concordância com a previsão 
de que a aperiodicidade é irrelevante. 

Aperiodicidade irrelevante 

A matriz de substituição de pares da seqüência de triplicação de período, 
cuja regra de substituição é dada pela eq. (3.75), corresponde a 

6330)
M tp = 1 2 2 3 (3.122)2 1 223( 

1 223 

com autovalores >'1 = 9, >'2 4, >'3 >'4 = 0, conduzindo a um expoente 
de flutuação w;r log32 e a flutuações geométricas ilimitadas. Para um 
modelo XY anisotrópico, utilizando as definições das eqs. (3.99) e (3.100), 
os campos de escala são 

uiP = 3~a, + 2~b 
u~P = 2 (~a - ~b) 

(3.123)
u;P = r{ 
u~P = r 
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Figura 3.15. Correlações médias de pares no estado fundamental da cadeia 
XX com interações la/ lb 1/4 distribuídas segundo a seqüência de triplica

37ção de período. O cálculo foi realizado para uma cadeia com N 2187 
sítios. As correlações decaem algebricamente em longas distâncias, com ex
poentes compatíveis com os resultados do modelo uniforme, flx = 1/2 e fiz = 2. 

A condição de criticalidade é, portanto, 'c 
UI = O::::} ~g = -~~a, 

e, em geral, temos U2 -5~a =1= Ono ponto crítico, de modo que a aperiodi
cidade é relevante. Entretanto, no modelo XX, como ~a = ~b O, o campo 
de escala U2 também se anula. É necessário considerar então os demais cam
pos de escala para verificar a relevância da aperiodicidade. Ocorre que, como 
À3 = À4 = O, o que conduz a um expoente de flutuação 

(w~rp = 	 InÀ3 - (3.124)
InÀ1 

a aperiodicidade isotrópica é totalmente irrelevante. ~ 
Confirmamos essa previsão calculando várias propriedades da cadeia XX 

com interações distribuídas segundo a seqüência de triplicação de período. 
Em todos os casos, obtivemos resultados qualitativamente idênticos àqueles 
esperados para o modelo uniforme, independentemente da razão entre as 
interações la e lb' A suscetibilidade transversa a campo nulo tende a um 
valor constante em baixas temperaturas, como previsto pela eq. (3.117) com 
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Figura 3.16. Correlação média de pares CXX(r) no estado fundamental da 
cadeia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de Fibonacci. O 
expoente do decaimento varia com a razão Ja/ Jb entre as interações. 

z 1. Da mesma forma, o calor específico comporta-se de acordo com a eq. 
(3.116), variando linearmente com a temperatura para T -+ O, como se vê na 
figura 3.14. A magnetização induzida em T = O também varia linearmente 
com o campo. As correlações médias de pares no estado fundamental decaem 
algebricamente com expoentes compatíveis com aqueles da cadeia uniforme22 , 

fJx = lj2 e fJz = 2, como mostrado na figura 3.15. 

Aperiodicidade marginal 

A regra de substituição de pares da seqüência de Fibonacci leva à matriz de 
su bstituição 

5 4 4) 
2 876 (3.125)Mfb ( 867 

já que o par (bb) não está presente. Os autovalores de M~ são .À~ = 9 4V5, 
.À~ = 1 e.À~ 9 - 4V5, que levam a w~ = O. Os campos de escala para o 

22Nos cálculos das correlações nas cadeias aperiódicas, não conseguimos utilizar o mé
todo de extrapolação descrito na subseção 3.3.2, provavelmente em virtude do caráter 
ilimitado das flutuações geométricas induzidas pela aperiodicidade. Tentamos contornar 
essa dificuldade utilizando os maiores tamanhos de cadeias possíveis, levando em conta o 
tempo de computação associado. 
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Figura 3.17. Correlação típica de pares C~~(r) no estado fundamental da 
cadeia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de Fibonacci. 
Verificamos um decaimento algébrico, caracterizado por expoentes muito pró
ximos daqueles obtidos para as correlações médias (veja a figura anterior). 

modelo XX são 
u~ = O 
u~ = 2In(Ja/Jb) ,

{ u~=O . 

de modo que a aperiodicidade isotrópica é de fato marginal. A variação do 
expoente z com a razão entre as interações foi prevista por Luck e Nieuwe
nhuizen [1986], utilizando uma técnica de grupo de renormalização distinta 
daquela utilizada por Hermisson, e restrita à seqüência de Fibonaccí. Veri
ficamos numericamente a dependência do expoente TJx com a razão entre as 
interações, como mostra a figura 3.16. A dependência das correlações típicas 
Cti~(r) com a distância, mostrada na figura 3.17, indica que não há distinção 
apreciável entre comportamento típico e médio nesse caso. 

A matriz de substituição de pares da seqüência da razão de prata é 
~ 

3 2 2)
M~P = 2 2 1 , (3.126)( 212 

já que aqui também o par (bb) não ocorre. Os autovalores de Mi são À~P = 
3 2V2, Ài 1 e À~P = 3 - 2V2, levando novamente a aperiodicidade 
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Figura 3.18. Dependência térmica do calor específico do modelo XX com 
interações distribuídas segundo a seqüência da razão de prata. Os expo
entes obtidos pelo ajuste dos resultados numéricos em baixas temperaturas 
apresentam excelente concordância com as previsões da eq. (3.127), corres
pondentes a 1/z = 0.52346 e 1/z = 0.84133 para Ja/ Jb = 1/5 e Ja/ Jb = 1/2, 
respectivamente. Os cálculos numéricos foram realizados em cadeias abertas 
contendo N = 47321 ligações. 
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Figura 3.19. Dependência térmica da suscetibilidade transversa a campo 
nulo do modelo XX com interações distribuídas segundo a seqüência da razão 
de prata. Novamente, os expoentes obtidos pelo ajuste dos resultados em 
baixas temperaturas concordam com as previsões da eq. (3.127). 

isotrópica marginal. O expoente zrp pode ser obtido da eq. (3.109) e é dado 
por [Hermisson 2000](:1 In8 

ZFP -- , (3.127) 
-- In (1 + v'2) 

em que 

8 ~ ( ( + vi(2 + 4) , (3.128) 

e 
(= Ja + Jb

. (3.129)
Jb Ja 

Nossos resultados numéricos estão inteiramente de acordo com essa previsão 
para zrp. A partir de cálculos do calor específico e da suscetibilidade para dois 
valores distintos da razão Ja/ Jb, mostrados nas figuras 3.18 e 3.19, obtemos 
valores para zrp compatíveis tanto entre si quanto com a eq. (3.127). Os 

~'; 
resultados para a magnetização induzida em T = O (figura 3.20) concordam 
não somente com as previsões para o expoente z, mas também com previsões 
obtidas utilizando técnicas de bosonização [Arlego et al. 2001], indicando que 
os valores de magnetização correspondentes aos platôs são determinados pela 
topologia da seqüência, e independem portanto da razão entre as interações23 

• 

23 A existência dos platôs de magnetização e das oscilações log-periódicas nas funções 
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Figura 3.20. Magnetização induzida por um campo transverso em T = 
O para o modelo XX com interações distribuídas segundo a seqüência da 
razão de prata, para duas razões distintas entre as interações Ja e Jb• As 
curvas obtidas são escadas do diabo, cuja inclinação depende de Ja/ Jb, sendo 
dada pelo inverso do expoente z; entretanto, os valores de magnetização 
correspondentes aos platôs dependem apenas da topologia da seqüência. 

Assim como no caso da seqüência de Fibonacci, as correlações de pares cxx 
e Cti~ comportam-se de forma essencialmente idêntica, com expoentes de 
decaimento que variam com a razão Ja/ Jb. 

Aperiodicidade relevante 

Para a cadeia XX com interações definidas segundo a seqüência de Rudin
Shapiro reduzida a duas letras, a matriz de substituição de pares, eq. (3.79), 
leva a autovalores e campos de escala dados por 

Àís = 2 uf = O 
sÀ~s = vI2 u2 2 (v12 -1) In (Ja/Jb) (3.130)

À~s = O uís O{ 
Àis O uís = - 2 ( vI2 + 1) In ( Ja/ Jb) 

de modo que o expoente de flutuação é w~s = 1/2 e a aperiodicidade é rele
vante. Destacamos que w~s é igual ao expoente de flutuação correspondente a 

termodinâmicas é reflexo do caráter fractal do espectro de excitações, derivado por sua 
vez da auto-similaridade das seqüências aperiódicas. 
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Figura 3.21. Inverso da raiz quadrada da magnetização induzida como fun
ção do campo em T = Ona cadeia XX com interações distribuídas segundo a 
seqüência de Rudin-Shapiro. Os extremos dos platôs de magnetização prin
cipais exibem um escalamento logarítmico com o campo, em concordância 
com a previsão da eq. (3.121). 

acoplamentos aleatórios. Assim, a seqüência de Rudin-Shapiro é apropriadac, 
para uma comparação dos efeitos induzidos por desordem e aperiodicidade. 

Vejamos primeiramente as propriedades relacionadas ao espectro de fér
mions. O escalamento dos níveis de energia nas proximidades do centro da 
banda deve seguir a dependência exponencial24 da eq. (3.111), com wJ.L = 1/2. 

Nossos resultados numéricos para a magnetização induzida em T = Oconcor
dam com essa previsão, expressa na forma da eq.(3.121), como mostra a figura 
3.21. Os extremos dos platôs de magnetização principais, correspondentes 
aos níveis de energia imediatamente acima dos maiores gaps, satisfazem a 
forma de escala esperada. No entanto, não fomos capazes de observar clara
mente a dependência térmica prevista nas eqs. (3.118) e (3.119) para o calor 
específico e a suscetibilidade, mesmo utilizando cadeias com tamanhos da 
ordem de N = 106 . Acreditamos que isso se deva ao escalamento exponen
cial do espectro fermiônico, que exigiria cadeias ainda maiores para que sua 
estrutura fosse corretamente captada. Entretanto, instabilidades numéricas 
nos algoritmos de diagonalização dificultam esses cálculos. 

241sso corresponde a um expoente z = 00, caracterizando o que se chama de dinâmica 
ativada. 
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Figura 3.22. Correlação média de pares CXX(r) no estado fundamental da ca
deia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de Rudin-Shapiro. 
Os ajustes para o comportamento de longas distâncias são compatíveis com 
um expoente de decaimento constante para as várias razões entre as inte
rações. No caso Ja/ Jb = 3/4, notamos um claro cruzamento entre um de
caimento com expoente 1}x 1/2, característico da cadeia uniforme, e um 
decaimento mais rápido, com o aumento da distância entre os spins. 
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Figura 3.23. Distribuição do logaritmo das correlações GXX(r), reescaladas 
por y'r, para a cadeia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de 
Rudin-Shapiro. Os resultados obtidos para cadeias de tamanhos N 64, 128 
e 256, com r = N /2, parecem colapsar numa mesma distribuição assintótica. 

As correlações de pares GXX(r) apresentam um comportamento clara
mente distinto do caso uniforme, mas que aparentemente independe da razão 
Ja/ Jb, como vemos na figura 3.22. O expoente de decaimento situa-se em 
torno de 'fIx = 5/4, em contraste com a previsão 'fIx = 2 para a fase de singleto 
aleatório. Por outro lado, para cadeias de vários tamanhos, as distribuições 
do logaritmo das correlações, reescaladas por y'r, parecem colapsar numa 
mesma distribuição assintótica, como mostrado nas figuras 3.23, 3.24 e 3.25. 
Nesses cálculos, para obter uma melhor estatística, recorremos a um método 
utilizado por Iglói, Karevski e Rieger [1998] no estudo da cadeia de Ising 
quântica com interações aperiódicas. O método consiste em fixar um tama
nho de cadeia N e tomar médias sobre ( em princípio) todas as subseqüências 
distintas de tamanho N contidas na seqüência aperiódica infinita. Para a 

,lo'.i 
~ 

seqüência de Rudin-Shapiro, esse número de subseqüências é inferior a 16N. 

Utilizando o mesmo método, calculamos também o comportamento das 
correlações de corda OXX(r), separando as contribuições Orx e O~x, definidas 
pelas eqs. (3.30) e (3.31). Como já mencionamos anteriormente, o fato de 
as ligações fortes na fase de singleto aleatório não se cruzarem induz uma 
tendência à anticorrelação entre Orx e O~x. Observamos essa anticorrela

83 




,. 

3.4 Interações aperiódicas Capítulo 3 

10°, 

I/Ib = 1/4 
","-" 

:::. 
~ 10-2 


~ 
:s 
~ 

, 
i 

. 

lu -6 -5 -4 -3 -2 -I o 
ln(CZ)//12 

Figura 3.24. Distribuição do logaritmo das correlações CZZ(r), reescaladas 
por Vr, para a cadeia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de 
Rudin-Shapiro. Os resultados obtidos para cadeias de tamanhos N = 64, 128 
e 256, com r = N /2, parecem colapsar numa mesma distribuição assintótica. 
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Figura 3.25. Distribuição do logaritmo das correlações OZZ(r), reescaladas 
por Vr, para a cadeia XX com interações distribuídas segundo a seqüência de 
Rudin-Shapiro. Os resultados obtidos para cadeias de tamanhos N = 64, 128 
e 256, com r = N /2, parecem colapsar numa mesma distribuição assintótica. 
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Figura 3.26. Gráfico de O~x contra OjX para a cadeia XX com interações 
distribuídas segundo a seqüência de Rudin-Shapiro, evidenciando a anticor

10-2 

10-6 

JiJb = 1/4 

N=256 

10-2 10° 

relação entre as duas grandezas. Os cálculos utilizaram cadeias com N = 256 
sítios, e as correlações foram calculadas entre spins separados por distâncias 
correspondentes a potências de 2 entre r = 4 e r = 128. 

ção na cadeia XX com interações seguindo a seqüência de Rudin-Shapir025 , 

como evidenciado na figura 3.26. Acreditamos que esse comportamento, ali
ado ao aparente colapso das distribuições das correlações típicas, configuram 
forte evidência de que a aperiodicidade induz uma fase semelhante à fase de 
singleto aleatório. . 

Por fim, consideramos a seqüência de duplicação de período, definida pela 
regra da eq. (3.73). Até aqui, todas as seqüências aperiódicas que utilizamos 
possuem a propriedade de que o valor médio das ligações nas posições ímpares 
é igual ao valor médio nas posições pares26 . Como não gera pares (ba), a 
seqüência de duplicação de período carece dessa propriedade, exibindo uma 

! 

dimerização média. Para a cadeia XX, os campos de escala associados são 

u~P = 2ln (Ja / Jb) 
(3.131)

{ u~P In (Ja/ Jb ) , 

25Um efeito semelhante também pode ser observado para aperiodicidade marginal. 
No entanto, comparando as correlações correspondentes às mesmas distâncias, a razão 
min { Ore / O~a: , O~a: /Oia:} nesse caso é tipicamente três ordens de grandeza superior àquela 
observada para a seqüência de Rudin-Shapíro. Além disso, não se verifica o colapso das 
distribuições dos logaritmos das correlações, reescaladas pela raiz quadrada da distância. 

26Isso pode ser comprovado calculando o autovetor correspondente ao maior autovalor 
da matriz de subsituição de pares. Em todas as seqüências anteriores, obtemos Pab = Pba. 
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e o modelo é crítico apenas no caso uniforme (Ja = Jb). Na presença de aperi
odicidade, abre-se um gap no centro da banda, e as correlações caracterizam
se por um decaimento exponencial, com um comprimento de correlação que 
varia com a razão Ja/ Jb, divergindo no limite uniforme. Esse resultado con
corda com aqueles obtidos para o modelo de Ising quântico aperiódico [Iglói 
et aI. 1998] quanto à ausência de uma fase de Griffiths nas vizinhanças da 
criticalidade. Tal fato contrasta com a presença de uma fase de Griffiths no 
modelo XX aleatório dimerizado [Hyman et aI. 1996], no qual a desordem 
forte induz um decaimento exponencial das correlações, mas impede a aber

Itura de um gap de excitações; como conseqüência, embora o sistema não 
exiba ordem de longo alcance, a suscetibilidade diverge em toda uma fase 
localizada em torno do ponto crítico. 

3.5 Conclusões 

Neste capítulo, estudamos efeitos de interações aleatórias ou aperiódicas so
bre o comportamento da cadeia XX quântica em baixas temperaturas. Atra
vés de cálculos numéricos, baseados no mapeamento do sistema num modelo 
de férmions livres, obtivemos resultados para várias distribuições de desor
dem e seqüências aperiódicas. 

Para interações aleatórias, de maneira geral, nossos resultados reforçam 
a hipótese de universalidade da fase de singleto aleatório, prevista pelo tra
tamento de grupo de renormalização de Fisher. Essa fase caracteriza-se pela 
existência de raros pares de spins, acoplados em estados singleto, que do
minam o comportamento médio das correlações. Conseguimos confirmar as 
previsões de grupo de renormalização para as formas de escala das funções 
termodinâmicas e de algumas correlações. Mesmo nos casos em que essa 
confirmação não foi observada, verificamos um claro desvio em relação ao 
comportamento do modelo uniforme. 

Para interações aperiódicas, obtivemos resultados em concordância com 
as previsões de grupo de renormalização de Hermisson, quanto às proprieda
des termodinâmicas e aos expoentes críticos dinâmicos nos casos de aperiodi
cidade irrelevante e marginal. Observamos decaimentos das correlações com 
expoentes idênticos aos do modelo uniforme, para aperiodicidade irrelevante, 
e expoentes dependentes da razão entre as interações, para aperiodicidade 
marginal. No caso de aperiodicidade relevante, obtivemos comportamentos 
das correlações compatíveis com uma mudança na criticalidade do modelo, 
e propriedades assemelhadas àquelas da fase de singleto aleatório. 

Pretendemos, em breve, estender os cálculos do modelo desordenado a 
maiores tamanhos de cadeias, para reforçar as evidências que já obtivemos. 
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Pretendemos também efetuar cálculos numéricos baseados no processo de 
decimação perturbativo de Ma, Dasgupta e Hu, adaptados à topologia das 
seqüências aperiódicas, para verificar, através do fluxo da distribuição das 
interações efetivas, até que ponto a fase induzida por aperiodicidade relevante 
identifica-se com a fase de singleto aleatório. 

r: 
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Apêndice A 

~'.~ 
·.....1 Cadeia de Ising de spin S com 

campos alternados 

Consideramos aqui o caso puro do modelo introduzido no capítulo 1. No 
limite termodinâmico, como se torna desnecessária a distinção entre segmen
tos de tamanhos pares e ímpares, a energia livre por spin do modelo com 
interações somente entre primeiros vizinhos é dada simplesmente por 

1 
fpv (h1, h2 , T) -kBTln ÀmaJo (A.I)

2 

sendo Àmax o maior autovalor da matriz T definida na seção 1.2. Na presença 
{', 

de interações de Curie-Weiss, de acordo com os resultados da seção 1.3, as 
magnetizações de sub-rede, ml e m2, são aquelas que minimizam o funcional 

. . . 
""~ 

(f> (hb h2,T; ml, m2) fpv (h1, h2,T) + Jcw (mi + 2,mlm2 mD, (A.2) 

com os campos efetivos h1 e h2 dados por 

h1 h1+ 2Jcw (ml + ,m2) , (A.3) 
h2 h2+ 2Jcw (m2 + ,ml). (A.4) 

A suscetibilidade ferromagnética a campo nulo é obtida impondo h1 h2 h 
e calculando 

~. cP fpv(hI, h2 , T) 
(A.5)Xo = - âh2 

h=O,ml,mz 

enquanto a temperatura de Néel, TN1 é determinada pela solução da equação 

2
â2(f> â (f> ( â2(f> ) 2} (A.6)

{ âmi âm~ - âmlâm2 ml=mZ=O O. 

89 


·it~ 



Apêndice A 

Tanto a obtenção das magnetizações de sub-rede quanto os cálculos de 
XO e TN envolvem derivadas do autovalor Àmax. Num modelo de spin S = 
5/2, em que T é uma matriz 6 x 6, não existem soluções analíticas gerais 
para seus autovalores. No entanto, uma vez obtida uma solução numérica, 
é possível calcular suas derivadas de forma numericamente exata, dentro de 
certas condições. 

Denotemos por Àj os autovalores de uma matriz simétrica T, e por Xj os 
autovetores correspondentes. Os elementos de T dependem de um conjunto 
de parâmetros {LaJ. Temos então 

TXj ÀjXj,. (A.7) 
t \ .x~T

J xF'J) (A.8) 

em que X} denota o transposto de Xj. Derivando a eq. (A.7) com respeito a 
La, temos 

âT T âXj âÀj \ âXj 
(A.9)âLa âLa Xj + /lj âLa . 

Multiplicando à esquerda por x~ e utilizando a eq. (A.8), obtemos 

âÀj xtâT t âXj (A.IO)âL Oij i âLa Xj + (Ài Àj)XiâLa' 
a 

Segue dessa última equação que 

âÀj _ t â~ 
(A.ll)âLa - Xj âLa Xj, 

e que, para i =I j, 
t âXj I t âT 

X (A.12)
iâLa (Àj - Ài ) xi âLa Xj. 

É importante notar que, embora a eq. (A.ll) seja sempre válida, a eq. 
(A.12) tem sentido apenas no caso em que os autovalores de T são não
degenerados l . Normalizando os autovetores Xj, obtemos ainda uma outra 
equação, 

âXj O,xt. _ (A.13)
JâLa 

que, juntamente com a eq. (A.12), forma um sistema cuja solução fornece as 
derivadas primeiras dos autovetores Xj. 

1Felizmente, a matriz T definida no capítulo 1 satisfaz essa propriedade, exceto na 
temperatura de Néel. 

t', 

i." 
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Derivando agora a eq. (A.9) com respeito a Lf3 e multiplicando à esquerda 
por x;, temos 


82)... 
 8T 8xj 8T 8Xj)_-=-J.. _ t (A.14)x j8Lf38La  8La 8Lf3 + 8Lf3 8La . 

É evidente que, procedendo de modo análogo, podemos encontrar expressões 
para derivadas, em qualquer ordem, dos autovalores e autovetores de T. 

~1 

-II'~"'
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Apêndice B 

(;:\' Expansão de baixas temperaturas 
para o modelo de spins mistos 
aleatório 

Tratamos aqui da expansão de baixas temperaturas para a o modelo de Ising 
de spins mistos com anisotropia aleatória, segundo a aproximação de Bethe
Peierls, como discutido no capítulo 2. Para a distribuição binária da eq. (2.3), 
no limite de baixas temperaturas (K = /3J ~ 1), se desprezamos termos de 
ordem exp (-2K) ou superior, as equações de consistência (2.31)-(2.33) para 
o aglomerado A levam às expressões 

t:~:; 

1 1 +a q 1 ~ C+ 
(RI)IA=2ln~+2ln1 rY' 

l+ac+ 1- a C_,s (R2)
2 2 

e 

(R3) 

com 
e±"YB 

(BA)
C± = el:,-K + e±i'B 

~~\ 
Para o aglomerado B, temos 

a = ptanh (qi'A) + (1 _ p) T(i'A) tanh(i'A) + 6tanh(qi'A) (B.5)
T(i'A) 6 ' 

s = p tanh (qi'A) (1 - p) (_ ~ '" tanh (i'A)) (B.6)
T,A + 
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Q=p (1 
8 

p)~. ,,' (B.7) 

com 
8 = exp(qK  ~), (B.8) 

e q 

r(x) = , 2 (B.9) 

Resolvendo as eqs. (B.2) e (B.3) para C± em termos de 0", S e Q, e 
utilizando as eqs. (B.5)-(B.7), podemos escrever a eq. (B.l) na forma 

1 q 1+0" _ 
I'A(O") = 2 In 1 _ O" ql'A(O" ) , (B.lO) 

em que 1'A(O") ê determinado pela solução da eq. (B.5). Notemos que, de 
acordo com as eqs. (B.lO) e (B.5), I'A(O") e 1'A(O") dependem da temperatura 
apenas por meio do parâmetro 8. No limite T -} 0, esse parâmetro vai a zero 
(se D > qJ) ou diverge (se D < qJ), exceto nas vizinhanças do ponto Po, 
com coordenadas D qJ e T O, onde 8 pode assumir qualquer valor. 

Como a equação de estado (B.lO) torna-se assintoticamente exata no li
mite T -} 0, podemos utilizá-la para determinar os valores de p em que o 
ponto crítico terminal e o ponto crítico simples atingem Po, e assim desapa
recem. Para tanto, impomos as condições 

I'A(O"e) a'l'A I.~.. = 0, (B.11)~~I.~.. 

das quais obtemos os valores de O"e, 8e e Pe em que o ponto crítico terminal 
atinge Po, e as condições 

aI' I IUS (B.12)I'A(O"s) a: U=Ua = o I'A(O")dO" = 0, 

que fornecem os valores correspondentes O"s, 8s e Ps para o ponto crítico 
simples. 

to'· 

,. 
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Apêndice C 

Outros trabalhos 

Reproduzimos nas páginas seguintes dois artigos resultantes de projetos em 
que estivemos envolvidos, paralelamente ao nosso programa de doutora
mento. O primeiro deles, em colaboração com Lindberg Lima Gonçalves 
e Lenílson Pereira dos Santos Coutinho, da Universidade Federal do Ceará, 
descreve um estudo das transições quânticas no estado fundamental de uma 
variante do modelo XXZ, em que as interações transversas são introduzidas 
via um termo de Curie-Weiss. O outro trabalho, realizado em colabora
ção com Paulo de Tarso M uzy e Silvio Salinas, consiste em uma abordagem 
analítica dos efeitos de desordem correlacionada sobre o comportamento de 
modelos de Potts em redes hierárquicas, correspondentes a aproximações de 
Migdal-Kadanoff para redes de Bravais. 
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ElSEVIER Journal of Magnetism and Magnetic Materials 226-230 (2001) 601-602 
www.elsevier.comllocateljmmm 

The one-dimensional X XZ model with long-range interactions 

L.L. Gonçalvesa.*, A.P. Vieira h, L.P.S. Coutinhoa 

'Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Campus do Piei, ex. Postal 6030, 60451-970 Fortaleza CE, Brazil 
'Instituto de Física, Universidade de São Paulo, Cx. Postal 66318, 05315-970 São Paulo SP, Brozil 

Abstract 

The one-dimensional XXZ model (s =1. N sites) with uniform long-range interactions among lhe transvers;! 
components of the spins is considered. The Hamiltonian of the model is explicitly given by 
H = JI7= I (sjsi+ 1 + s~sJ+,) - (I!NJI7..= 1 sJs' - hI7= 1si, where the s""" are halfthe Pauli spin matrices. The modelís 
exact1y solved by applying the Jordan-Wigner fermionization, foUowed by a Gaussian transformation. In the absence of 
the long-range interactions (l = O), the model, which reduces to the isotropic XY modei, is known to exhibit a second
order quantum-phase transition driven by the field at zero temperature. It is shown that in the presence of the long-range 
interactions (I # O) the nature of the transition is strongly affected. For I > O, which favours the ordering of the 
transverse components of the spins, the transition is changed from second to first order, due to the competition between 
transverse and xy couplings. On the other hand, for I < O, which induces complete frustration of the spins, a second
order transition is still present, although the system is driven out of ils usual universality class, and its criticai exponents 
assume lypical mean-field values. © 2001 EIsevier Science B.V. Ali rights reserved. 

Keywords: Quantum transilions; One-dimensional systems; Long-range inleractions 

The observed criticai behaviour of magnetic materiais, 
in the very low-temperature limit, has renewed the inter
es1 in the study of magnetic quantum transitions (1]. 
Since these transitions, which are governed by quantum 
fluctuations, occur at T O, one-dimensional models 
playan important role in their study . Therefore, we will 
consider the exactly soluble one-dimensional XXZ 
model (s = 1), with a uniform long-range interaction 
among the spins along the z direction. Due to the long
range interaction, lhe model also presents classical criti
cai behaviour, with transitions of first and second order, 
andit has already been considered by Suzuki (2]. Since 
his study was restricted to the analysis of the classical 
second-order transition of the model, and we are interest
ed in its quantum transitions, the model will be con
sidered again. In particular, we will be interested in the 
effect of the long-range interaction on its quantum criti
cai behaviour. 

'Corresponding author. Fax: + 55·85-288-96-36. 

E·mail address: lindberg@fisíca.ufc.br (L.L. Gonçalves). 


The Hamiltonian of lhe model is given by 

N I N N 
H=JI (s)sl+1 +s7sJ+,j-- I sis~ hI si, (1) 

j=1 N j •k=l j=l 

where J > O, N is lhe number of sites on lhe lattice and 
we assume periodic boundary conditions. By applying 
the Jordan-Wigner fermionization (3,4], followed by 
a Gaussian transformation, we can write the partition 
function of the model as 

ZN = Tre-'H C(f3)}-(NIZ)"Tre- ii('ldZ (2) 

with 

- fJJ t t ".;, tH(z) = - (cjCj+ 1 + Cj + 1 Cj) n(z) '-' cjcj> (3)
2 ~l 

whereii(z) = fJ(h - I) + J2ífiz, C(fJ) depends onlyon the 
temperature, a boundary term has been neglected in H(z), 
and the Cj are fermion operators. 

Introducing the Fourier transforms 

Cj = ~te-ikjê. (4) 

0304·8853/01/$- see fronl malter © 2001 Elsevier Seienee B.V. Ali righls reserved. 
PII: S0304- 8 85 3 (00)00 69 0-9 
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we can rewrite H(z) in the diagonal form 

H(z) = L€k(z)êlêb 	 (5)
• 

where €.(z) = pJ cos k - h(z) and, due to the periodic 
boundary conditions, k = 21tn/N (n 1, ... ,N). The par
tition function is then given by 

ZN = C(P)fe -<N/21"!) [1 + e-'*1] dz (6) 

~ 	 which, in the thermodynamic limit (N -. 00), can be 
evaluated by the saddle-point method. By explícit calcu
lation, we conclude that 

m=(:"Isj)N
j 

_
1 2' 	 (7) 

where Zo is the value or z which makes the integrand in 
Eq. (6) a maximum. 

Noting that zo/.jfiÍ is just the average number of 
fermions per energy leveI, we can write the equation of 
state of the system, 

1 f" 	 (8)dk 
m = 21t o . .1 + ei.(ml 2' 
where lô.(m) pJ cos k - P(h + 21m). In the limit T ..... ° 
(p ..... 00), for (h + 21m) .-;; J, Eq. (8) takes the form 

1 1 (h + 21m)m itarccos --J--	 (9)2 
which, for I 0, readily reduces to the well-known ex
pression for the XX chain [5]. To analyze the behaviour ~~ of the model near the quantum criticai point, assuming 
h ~ 0, we define the order parameter [6] (J t - m and 
expand Eq. (9) to second order in (J -+ 0+, obtaining 

n;2 2 21 
-(J -(J (10)
2 J 

where h. J I. For I °we regain the usual XX 
chaín result 

(J ~ (h. h)'IZ, 	 (11) 

while for I < °we get the expected mean·field scaling 
form 

(J -(h. - h)l. 	 (12) 

Note that (10) cannot be satisfied for I > 0, an indica
tion that in case the model undergoes a first-order 
transition at h h. to a 3tate where the transverse mag

~.. netization is saturated (m = t). In this case, there is a hys
teresis cycle associated to the transition, which is dué to 
the presence of metastable states. These states can be 
identified by looking at the free energy functional which, 

~ 

Iml<112 

IIJ 

Fig. 1. Phase diagram of the model at T 

Iml=112 

O. TIle solid and 
dashed lines indicate second- and fust-order phase transitions, 
respectively. TIle diagram has of course mirror symmetry with 
respect to the IIJ axis. 

for (h + 21m) .-;; J and as T -+ 0, is given by 

f(m) = - ~ - ~(Sin cp cp COS cp) + I(m' m), (13) 

where cp is defined as 

h + 21m)cp = arccos --J- . 	 (14)( 

Taking the limit h ..... °in Eq. (13), and by imposing that 
f(O) = f(t), which are minima of the free energy, we can 
show that the systems presents spontaneous magnetiz
ation for I/J ~ 4/n . 

The previous analysis allows us to determine the phase 
. diagram of the model at zero temperature, shown in Fig. 

1. Notice that there must be a finite temperature criticai 
line ending at the point (hfJ,l/J) (1,0), which is thus 
analogous to a bicritical point. The finite temperature 
behaviour ofthe model will be considered in future work. 
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agencies CNPq, FINEP and Fapesp. A. P. Vieira thanks 
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Using a weak-disorder scheme and reaI-space renormaliz.tion-group techniques, we obtain anaIyncal results 
for the criticai behaviar af various q-state Potts madels with correlated disordered exchange interactions along 
dI of d spalial dimensions on hierarchical (Migdal-Kadanoft) lalnces. Onr results indicate qualitative differ
ences between the cases d-d,=1 (for which we fied nonpbysical random fixed poinlS, suggesting the exis
lenee of nonperturbative fixed distributions) and d-d,> 1 (for which we do find acceptable perlurbarlive 
random fixed points), in agreement with previous numerical calculations by Andelman and Aharony [Phys. ,<
Rev. B 31, 4305 (1985)]. We also redcrive a cntcrioo for relevance of correl.ted disorder, which generalizes 
the usual Harris critcrion. 

DOI: 10.11 03IPbysRevE.65.046120 

I, INTRODUCTION 

The effects of disorder on the criticai properties of statís
tical models have been the subject of much work in the las! 
decades. In the context of rendom interactions, Hanis [1 J 
derived a heuristic criterion to gauge the relevance of uncor
related disorder to the criticai behavior, which ís predicted to 
remain unchanged if the specific-heat exponent a of the un
derlying pure syslem is negative. If 11'>0, disorder becomes 
relevant anel, in the language of the renormalízation group 
(RG), one expects a f10w to a new fixed poinl (characterized 
by a nonzero-wídth fixed distribution of the random vari
ables). 

It later became c1ear that the Hanis criterion must be gen
eralized in a number of situations [2-6J, since a ís not aI
ways identifiable with <{>, the crossover exponent of the 
width of the distribution of the disorder variables. In particu
lar, random variables correlated along di of the d spatial 
dimensions gíve rise to the scaling relation [2,4] 

<{>=a+dIJJ, (1) 

where JJ is the correlation-Iength exponent of the pure sys
tem. Usíng a real-space RG approach based on numerical 
calculatíons [7J, Andelman and Aharony [4] investigated 
various q-state Potts models with random exchange con
stants, finding qualitative differences between the cases d 
- di> 1 (which yields finite-temperature fixed distributions) 
and d-d1 = I (whích embodies the McCoy-Wu model [8] 
and yields an "ínfinite-disorder" zerc-temperature fixed 
point). An intuitive iIIustration of the spedal role of the d 
- d 1= 1 case is that, for any infinitesimal concentration of 
zero bonds (with a suitable assignment of the random inter
actions), the system would break into noninteracting (d 
- 1 )-dimensional structures, and the RG f10ws would be re
directed to the pure fixed point of the carresponding system 
in d-I dimensions. 

*E1ectronic address: ptmnzy@uol.com.br 
lElectroulc address: apvieira@if.usp.br 
*Electronic address: ssalinas@if.usp.br 

1 063-651XJ2oo2l65( 4 )/046120(7)/$20.00 6S 046120-1 ©2002 The American Physical Society 

PACS number(s): 05.50.+q, 05. IO.Ce 

In the present paper, we use a (perturbatíve) weak
disorder [9,10] real-space RG scheme to analyze the criticai 
behavíor af q-state POtls models with correlated disordered 
exchange interactions on various hierarchicallattices, whose 
exact recursion relations are equivalent to those produced by 
Migdal-Kadanoff approxímations for Bravaís lattices, Using 
t1ús weak-disorder scheme, we obtain analytical results by 
truncating the recursion relations for the moments of the dis
order distribution (which are supposed to remain sufficiently 
small under the RG iterations). Ali calculations are per
formed in the vícinity of <{>=O, in a region where disorder is 
relevant. Depending on the diference between the dimen
sionality of the system (ti) and lhe number of dimensions in 
whích disorder is correlated (di)' we distinguish two possi
bílities: (i) For d-d l = 1, the weak-disorder scheme pro
duces a nonphysícal fixed-point probability dístribution, 
characterized by a negative variance, which suggests the ex
istence of a nonperturbative ("infinite-disorder") fixed
point; (ii) For d - di> 1, the scheme yields a physically ac
ceptable perturbative fixed-point distribution. Although 
obtained by an altemative approach. the maín results of this 
paper are in agreement with the numerica! findings of Andel
man and Aharony [4]. 

The outline of the paper is as follows. We first rederive 
Eq. (I), and obtain a criterion for relevance of correlated 
dísarder involvíng the number of independent random vari
ables in the unit cell of the Iattice and the first derivatíve of 
the recursíon relations at the pure fixed point. TIús is done in 
Seco 11. In Seco m, we consider q-state Potts models on vari
ous hierarchical lattices with d - d t = I. Using a weak
disorder scheme, we obtaín a new (random) fixed poínt for q 
larger than a characteristic value qo. where disorder becomes 
relevan!. As in a previous publication [10]. this fixed pojnt is 
located in a nonphysical region of the parameter space, sug
gesting tha! a nonperturbative fixed paint must be present. In 
Seco IV we study a similar problem with di = I and d= 3. In 
t1ús case we obtain a physically acceptable. finite-disorder 
fixed point, for q>qo, as in the fully disordered model stud
ied by Derrida and Gardner [9J (although in our case the 
usual Harris criterion ís not satisfied). In Seco V, we consider 
an Ising model (q=2) on a diamond lattice wíth b=2 bonds 
and 1branches (where 1, instead of q, ís the control param-

f. 
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eter). which constitutes anolher example of a d - d! = 1 sys
tem. As in Seco m. weak disorder again predicts a nonphysi
cal random fixed poinl. In lhe final section we give some 
conclusions. 

li. CRITERION FOR RELEVANCE OF CORRELATED 
DISORDER 

Following Andelman and Aharony [4], we consider a 
d-dimensional bond-disordered model in which lhe disorder 
variables are correlated along d! spatial directions. We as

~~ sume lhat. under renOlmalization wilh a lenglh rescaling fac
tor b. lhe model satisfies a recursion relation 

dR(x! ,X2, ••• ,xn). connecting n=bd - , independem (and 
identically distributed) random variables to a renonnalized 
variable x'. (In lhis paper. lhese variables are related to re
duced exchange couplings.) Defining lhe deviations ei=xi 

, where xc=R(x"x" ... ,xc) is lhe criticaI fixed point 
of lhe pure system, we expand R in a Taylor series about Xc 
to write 

n aR! 1 n a2R I 
- B;+- 2: : Eiej+ "', 
JXj Xc 2 i,1=1 iJxiiJxÍ'x,c 

(2) 

n aR! aR! n aR! a2R I 
8 '2 = 2: '- - s·g·+ 2: - --, B-B-Si; 

1,/= 1 iJx; Xc aXj:cc I J i,j,Jc""" I iJXi :te iJXjiJXk, Xc I } 

(3)+"', 

and similarly for lhe higher powers of g' . Averaging over lhe 
random variables we get 

2 2 
n aR I I n a R I a R !(g')=L- (e)+-L-	 (g2)+L~- (e)2
i~l aXi 2 i~! ax~ 	 i"'í iJxiaXj

Xc I Xc :Cc 

+' .. , 	 (4) 

n (aR! ) 2 aR ! aR'(e'2)= ~ aXj (s2)+ ~ aXj aXjl (s?+ ... , 
Xc Xc Xc 

(5) 

and corresponding expressions for lhe higher moments of lhe 
deviations. Since (g) is a measure of lhe distance to lhe fixed 
point, it plays lhe role of temperature. On lhe olher hand, 
(g2) is a measure of lhe strenglh of disorder. 

The criticai behavior of lhe model is related to lhe eigen
values of lhe matrix 

a( s Ir} 
(6)M,,= a(eS } , 

evaluated at lhe fixed point. It is clear lhat lhe set of recur
~ 	 sion relations for lhe moments of lhe deviations always has a 

pure fixed point (e) = (e 2) '"' ••• = O. At lhat point, lt can be 
shown [11] lhat M" is a triangular matrix, and lhat its two 
Jargest eigenvalues are given by 

PHYSICAL REVIEW E 65 046120 

A _ a(s')/ _±aRI (7)1- a(B) -i~1 aXi 
pure XI; 

and 

a(e'2) I 
A2 	 (8)

n (:~lxJ.= a(e2 } puro 

Assuming lhat. for ali í and j. 

(9)::il = :~I =w, 
Xc Xf:; 

and invoking lhe usual scaling hypolheses 

A!=bY' and A 2 =Ar=b<!>Y', (10) 

which define lhe lhermal exponent y, and lhe crossover ex
ponent q" we get 

q,y,=2y,-(d-d l )· 	 (Ul 

Then, using lhe hyperscaIing relation 

d dlnb 
0'=2--=2--- (12)

y, ln(nw)' 

we obtain 

(13)q,= 0'+ '!.!= 
y, 

which clearly shows lhat lhe Hanis criterion (q, '"' a>O) is 
not satisfied in lhe presence of correlated disorder. As l/y, is 
usually identified wilh lhe correlation-Ienglh exponent v. lhis 
last result is equivalem to Eg. (1). lt also shows lhat, for 
dI> O, lhe crossover expoent is Jarger lhan a, which indi
cates lhat correlated disorder induces slronger (geometrical) 
fluctuations than uncorrelated disorder. 

The general criterion for relevance of disorder is q,>0, 
lhat is, 

di 
a>-2 _ · (14)

d dl 

From Eqs. (7)-(9), lhis is equivalent to 

nw2> 1. (15) 

This last result was also derived in a different context by 
MukheIji and Bhattachrujee [5] and generalizes a crlterion 
pointed out by Derrida et ai. [3]. 

In lhe case of lhe fully disordered system analyzed by 
Derrida and Gardner [9]. for which d! = O, lhe requirement 
in Eq. (14) turns out to be equivalent to lhe usual form of lhe 
Harris crlterion (0'>0). 
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(MigdaJ-Kadanoff) recursion relations. In this section we 
consíder the following models. 

(A) Random layered díamond lattice, Fig. 2(a), whose 
recursion relation is 

- ( xlx2+q-I r. (I7)x'=RA(XI,X2)- xI+x2+q-2,l-v I 8 
(a) (b) 

FIG. I. (a) lhe diamond hierarchical laltice (witb b= 2 and I 
=2). (b) lhe necklace hierarchicallattice (wltb b=2 and 1=2). 

DI. PO'ITS MODELS WITH COIlRELATED DISORDER: 
d-d,=l CASE 

The successive generalions of a hierarchicaJ lattice are 
obtained by replacing an existing bond in the previous gen
eration by a unit cell of new bonds in the next generation. In 
Fig. leal, we show the first two stages of the construction of 
the simple diamond lattice (with b = 2 bonds and 1= 2 
brancbes). The necklace hierarchicallattice, with b = 2 bonds 
and 1=2 branches, is iIlustrated in Fig. 1(b). 

We now consider a q-state Polts model, given by the 
HamiJtonian 

rlp = L J i/>",.,,1' (16) 
(i.]) 

where the sum is over nearest-neighbor sites on a hierarchi
cal lattice, the spin variables /Ti assume q vaIues, fj ís the 
Kronecker delta symbol, and {Jij>O} is a sei of independent 
and identícally distributed random variables. Instead of con
sidering a fully disordered arrangement of interactions, we 
look ai correlated dísorder, either aIong layers [see Fígs. 2(a) 
and 2(c») or aIong brancbes [see Figs. 2(b) and 2(d)] of the 
hierarchicaI structure. 

Introducíng the more convenient variable x,=exp(j3Ji)' 
where f3 is the inverse absolute temperature, ít ís straightfor
ward to decimate the internaI degrees of freedom to obtain 

(a) (b)A-Ir A_Ir
V V 
(c) (d) 

JIOh_lr 
J'OJ' 

Jl!t)J, 

"O, I, 
FIG. 2. Correlated distribution of Tandom interactions ou dia

mond and neckIace hierarchical [auices. 

(B) Random brancbed diamond lattice, Fig. 2(b), with re
cursion relation 

( 
x2+q-I ) ( xi+q-I ) 

x'=RB(xI,xt}= 2;I+q-2 2xz+q-2' (18) 

(C) Random layered neck1ace lattice, Fig. 2(c), with re
cursion relation 

r": < 
\; J 

x'=RdXt,X2}= (19) 

(D) Random branched necklace lattice, Fig. 2(<1), with 
recursion relation 

Xix~+q-l (20)
x' =RD(xI>X2)- "XI X2+q-'" 

Notice that in ali these mndels dísorder is correlaled along 
on1y one spatiaJ directíon (d l = I), while the effectíve di
mension is d=2. According to Eq. (14), we then expect dis
order to be relevant for O! > - 2. 

We now write x'=xc+e' and xi=xc+ei' to perform 
Taylor series expansions about the criticai point of the uni
form systems, given by xc=R(xc ,xc), For ali of these mnd
eis, with n = 2 independent vaJues of the exchange param
eters (along either layers or bonds), it is straightforward to 
write the recursíon relation 

e! =w(el + "2)+m(ei+ "i)+ f(e l"i+ere2)+P" 1"2 

+ ceiei+k(e~+ e~)+a(e:+ ,,~}, (21) 

where w, m, p, J, c, k, and a are mode1-dependent Taylor 
coefficients (that depend on the topology of the particular 
models ilIustrated in Fíg. 2; see Sec. 11). 

The weak-disorder approximation [9,10] consists in as
suming that 

and in general 

(,,)_(e 2)_ À, 

(e 3)_(e4 )_ À2, 

(e 2p-1)_(e2p )_ ÀP, 

(22) 

. (23) 

(24) 

where ( ... ) is a quenched average and À is a suitable small 
parameter. Wíthin this approximation, we can use Eq. (21) to 
write recursion relations for the moments of the deviation, up 
to second order in À, 
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(s ') = 2w(s) +p(S)2+ 2m( .,2) +2f(e )(sZ) +c(e')' 

+2k(s3)+2a(é), (25) 

(s'2) = 2w2(s)2+2w2(e') +4w(m+ p)(s)(s') 

+ (2m 2+4fw+ p2)(s2)2+4wm(e 3) 

+ (4wk+2m 2 )(é), (26) 

(s'3) =3w(e)(e2)+3(m +p )(e2 )2+ w(e3)+3m(s4), 
(27) 

and 

(B'4)=3w2(e')2+w2(é). . (28) 

It is easy to see that there is always a nonrandom fixed 
point, 

(S)=(S2)=(Sl) =(e4)=O, (29) 

associated with the critical behavior of the pure IDode!. As 
we poinled out in the previous section, lhis lixed poinl be
comes unstable with respect to disorder for 2w2> 1. This can 
also be seen by an inspection of the asymptotic behavior of 
Eq. (26), which shows that, up to order À., the renonnalized 
second moment depends only on (,,2), with the coefficient 
2w2 • Thus,' we expect the onset of a random fixed poinl ai a 
critical value qo of the number of POIIS states. From the 
expression 

xc=R(xc ,Xc) (30) 

for the pure fixed point, we can express q as a function of Xc 
and, using the condition 2w2 = I, determine the criticai value 
xc(qo). For both diamond structures displayed in Figs. 2(a) 
and 2(b), we have 

I)(xc-I), (31) 

and xc(qo)=2.15127 ... , which leads to qo=0.53732 .... 
For both necklace structures in Figs. 2(c) and 2(d), we have 

q=(xc-I)(x;-l), (32) 

with xc(qo)=1.46672 ... , which also leads to qo 
= 0.537 32 .... Disorder is predicted to be reJevanl for q 
>qo· 

We now introduce the small parameter 

dxcI dXclÀ.=xc(q)-xc(qo)=T (q-qo)=T Il.q, (33) 
q qo q qo 

to investigate a q-state Potts model in the immediate vicinity 
of the characteristic value qo. lt should be pointed out that, 
as the symmetry of the order parameter is one of the factors 
expected to determine the universality class of the models, 
Il.q is the appropriate parameter to considero However, À. is 
more convenient for the algebraic manipulations. From in
spection of Eqs. (25)-(28), we see that, up to first-order 
terms in À., coefficients w and m are written as 

PHYSICAL REVIEW E 65 046120 

TABLE 1. Coefficients of the weak-disorder expansÍon for the 
models ia Fíg. 2. 

Coefficient Model (A) Model (B) Model (C) Model (D) 

a -0.00926 0.00917 -0.92623 0.02894 
c 0.08549 0.00016 1.38173 0.07163 
k 0.04676 -0.01302 0.25648 -0.02801 

f -0.05370 0.00608 -0.33156 -0.04706 

p 0.65117 0.23242 1.56929 0.53634 

1 
w= 'ifi+w1À. and m=mo+mlÀ.. (34) 

lt is straightforward to calculate W I = 0.13325 ... , for the 
diamond structures, and w1= 0.390 8g ... , for the necklace 
structures. Also, we have mo= -0.19088... and ml 
=0.19865 ... , for modeJ (A); mo=0.OI849 ... and ml 
=0.00758 ... , for model (B); mo=-0.48935 ... and ml 
= 1.22433 ...• for model (C); and mo=0.02711 ... and 
ml =0.02027 ... , for model (D). In order to obtain the re
maining coefficients, ít is enough to keep the zeroth order 
term in À (see the values, up to five digits, in Table 1). 

We are finally prepared to obtain, up to lowest order in 
Il.q, the nonzero values of the moments at the random fixed 
point. By substituting the weak-disorder assumptions, Eqs. 
(22) and (23), into Eqs. (25)-(28). and then imposing con· 
sistency between equal powers of Il.q. we obtain the leading 
lerms for fixed values of the momenls as lisled in Table lI. 

In order lO perfonn a linear stability analysis about the 
fixed points, we have to calculate the eigenvalues A I 10 A. 
of the matrix 

a(e") 
M,,= a(,,') . 

As it should be anticipated from universality. it tums out that 
the eigenvalues (and so the criticai exponents) are the same 
for models (A) to (D). We always have two eigenvalues. Al 
and A4' whose absolute values are smaller than unity. About 
the pure lixed point. we have 

fi+0.31O 181l.q, (35) 

1+ 0.438 661l.q, (36) 

with a specific heat exponent 

TABLE lI. Moments af the deviations defining the random lixed 
points of the models in Fig. 2 according to the weak-disorder ex
pansion. 

Moment Model (A) Model (8) Mode1 (C) Mode1(D) 

(e)/l1q 14.904 1.0208 -4.4401 0.34798 

(e 2)/l1q 16.170 -11.434 1.8791 -2.6575 
(e')/(l1q)2 1444.5 325.73 46.390 39.946 
(e 4)/(l1q)2 784.41 392.21 10.593 21.187 
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FlG. 3. The hierarchicallattice with d= 3 and di = I considered 
in Seco IV 

ap = -2+2.53141Aq. 

At the random fixed point we have 

A\')= vIz+O.836 70Aq, (37) 

A~)= I-0.4386Mq, (38) 

which lead to the exponent 

a,= -2+6.82843Aq. (39) 

From Eq. (36), we see tha! disorder becomes relevant for 
Aq>O. TIlus. as shown in Table lI, the weak-disorder expan
sion gives negative (and thus nonphysical) values of the sec
ond moment aI the random fixed point formodels (A) to (D). 
This suggests tha! the random fixed poinl in these syslems 
(for which d - dI = I) is nonperturbatíve, in agreement wíth 
numerical calculations [4] that predic! an infinite-disorder 
fixed point. Another odd feature of the weak-disorder results 
ís that the predicted value of the specific-heat exponent in the 
presence of disorder (ar) is larger than the corresponding 
quantity (ap) for the pure model, in disagreement with the 
general belief that disorder should weaken the transition. 

Iv. A POTTS MODEL WITB CORRELATED DISORDER: 
d-dt>l CASE 

In arder to examine the d - dI> I case, we now consider 
a Potts model on a necklace hierarchicallattice [4] shown in 
Fig. 3. with d=3 and dI = I. TIle unit cell contaíns n=4 
independent random variables and, in terms of the variables 
x;=exp(f3J;). the recursion relatian is given by 

XI XZX3X4+q-1 
(40)R(XI,X2,X3'X,)= XIx Z+X3X.+q-2· 

Following the same steps as in Seco m, we have 

q=(xc-I)(x~- I). (41) 

TABLE m. Va!ues of lhe weak-disorder coeffieients for me mode! in Seco IV. 

Pt p, C, c, fI f2 k a 

3.,fi 
4-1 

.,fi 
-;;- -I 

I09.,fi-I44 
32 

25-1S.,fi 
--16

ll-sJ2 
-1-6

7.,fi-1O 
-6-4

046120-5 
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qo=4+2v1z, and xc(qo)= I + vIz. Performing again the 
weak-disorder expansion (and troncation), and taking the av
erage over the disorder variables, we ablain the seI of recur
sion relatiom 

(&')=4w(&)+2(PI +2p2)(&)2+4m(.,2)+4(fI +212)(&) 

X(.,2)+2(CI + 2C2)(.,2)2+4k(&3)+4a( ,,4), (42) 

(,,'2)= 12w2(.,)2+4w 2(.,2) +8w(3m+PI +2p2)(.,)(,,2) 

+[12m2+8w(fI + 212)+ 2(pt+2Pi)](.,2)2 

+ 8wm(.,3)+ (8wk+ 4m2)(,,4), (43) 

(e '3)= 9w(s)(,,2)+ 3(3m + PI + 2pz)( .,2)2+ w(,,3) 

+ 3m(e 4), (44) 

and 

(,,'4)=9w2(e 2)2+ w2(e4). (45) 

It should be noted thal, due to the smaller synunetry of the 
lattice, we now have a larger set of coefficients. Also, noUce 
lhat in this case qo is determined from the condiUon 4w2 

= I. About the criticai vaiue qo, and to leading order in Aq, 
wehave 

I . 
w=2+--'-- (46) 

and 

vIz-2 133-94v1z A (47)
m=-g-+ ," q. 

TIle values for the remaining coefficients are Iisted in Table 
ID. 

The moments of the deviations at the random fixed point 
are written as 

I 
(e)= '7(5-3v1z)Aq, 

? 1 r;;
(e-)= '7(4- y2)Aq. 

3 
(s3)= 4tj(95v1z-128)(Aq)2. 

6 
(é)= 4tj(9-4v1z)(Aqj2. (48) 

, 
• I 

;". 
". 
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P. T. MUZY, A. P. VIEIRA, AND S. R. SALINAS 

'-v---' 
I branches 

~ FIG. 4. A diamond hierarchicallattice with b= 2 bonds and I 
branches. 

Perfomúng a linear stability anaIysis abOllt lhe pure Ilxed 
poinl we obtain 

AY)=2 + (l7.J2-24)aq, (49) 

A?l= 1+ (17.J2-24)aq, (50) 

wilh a specific-heal exponent 

a =-I+~--'- (51)p 2' 

while about lhe random fixed point we have 

1 
A\'l=2-'1(92-65,fi)aq, (52) 

A![l= 1-{l7.J2-24)aq, (53) 

wilh 

3 ___ 
~,~ a,=-l 14 (54) 

These results show lhat once more disorder becomes rel
evant for aq>o, but now we obtain a positive (and lhus 
physica!ly acceptable) vaIue of lhe second moment of lhe 
deviations at lhe random Ilxed paim. We aIso have a, 
< a P' So, as in lhe fully disordered mode! (d 1 = O) studied 
by Derrida and Gardner [9], and in agreement wilh numericaI 
calculations [4], lhe weak-dísorder scheme predicts a (pertur
bative) finite-disorder fixed polnl, wilh vaIues of lhe criticai 
exponents continuously approaching Ihose of lhe pure model 
as aq->o. 

V. AN ISING MODEL WITH CORRELATED DISORDER 

The set of recursion relations given by Eqs. (25) to (28), 
wilh a suitable redefinition of parameters, can also be used 10 
anaIyze an Ising model on a more general diamond structure 
wilh b = 2 bonds and i branches, and COITeJated disordered 
ferromagnetic exchange interactious aIong lhe layers (see 
Fig. 4). For this structure we also have d - dI = I. While in ~ 
lhe Potts models we have a natural parameter, q, for varying 
a, we now change lhe topology of lhe lattice, by varying i, to 
obtain lhe same effect. 
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U sing lhe standard Ising Hamiltonian, 

H/= :z J"j(T;U'j. (55) 
(t.}) 

wilh (Ti = :t I, and introducing lhe more convenient transmis
sivity variable ti = tanh fJ.Ji' lhe decimation of lhe inlerrnedi
ate spins leads 10 lhe recursion relation 

I' =R/(tI,12)= lanh{ilanh- 1(llt2)}' (56) 

As in Seco UI, wenow wrile I' =le+C and 11=le+ "I, where 

Ic=R/{te ,Ie} (57) 

is lhe criticaI transmissivity of lhe uniform mode!. We Ihen 
perform quenched averages, and use lhe weak-disorder as
sumption, to obtain Eqs. (25) lo (28). 

The criticai paramelers for relevance of disorder, io 
=1.44976 ... and Ic(/O) =0.79951. .. , come from Eqs. 
(57) and (15). The smaIl parameter À can be chosen as 

dXe I dxJ
À=lc(i)-le(lo)=df (i-lo)==jf! M. (58) 

lo <lo 

Again we use À as a convenient parameter for aIgebraic ma
nipulations, allhough ai is lhe physically relevanl variable. 
The Taylor coefficienls in Eqs. (25) to (28) are given by w 
=,fi/2-0.54522À, m=-0.49698-0.65422À, a 
=0.11520, c= 1.64903, k=-0.12543, f=-1.61924, 
and p = - 0.10953. We Ihen ca!culale lhe leading vaIues of 
lhe moments aI lhe random fixed point, 

(e)= -0.64971al, 

- 0.270 7Ml, 

- 0.300 84( ai)2, 

+0.21993(al)2. (59) 

A linear slability anaIysis leads lo lhe eigenvaIues AíP) 

=,fi+0.71884ai and 1+1.01659M, for lhe pure 
fixed poinl, and 1.20537M and A![)= I 
-1.01659al, for lhe random fixed point. From these values, 
we see Ihat disorder ís !'elevant for al>O, but we again have 
(c2) <O in Ihis case. 

We lhen obtain lhe specífie heat criticaI exponents 

ap = 1.07163+2.51471M (60) 

and 

a r= 1.07163+ 5.563 79M. (61) 

For M<O, which corresponds to a< -1.07163 ... , lhe 
pure fixed point is stable and lhe random model displays lhe 
same critica! behavior as ils pure counterpart. For ai>O, 
which correspands to a> -1.0713 ... (yielding again ar 
>lYp), we antieipate a Ilovel class of (random) criticaI be

046120-6 

103 




c 


CORRELATED DISORDERED INTERACTIONS ON POTIS ... 

havior, but lhe fixed point musl be nonpertUlbative, as sug
gested by lhe nonphysical characler of lhe weak-disorder re
suIts. 

VI. CONCLUSIONS 

We have used a weak:-disorder scheme and real-space 
renormalization-group techniques to look at the effects of 
corre!ated disorder on lhe criticaI behavior of some q-state 
Potts models with correlated disordered ferromagnetic inter
actions a10ng di out of d spatial dimensions. We have written 
exact recursion relations on diamond and necldace hierarchi
cal structures, which are equivalent lo Migdal-Kadanoff ap
proximations for the corresponding Bravais lattices. 

The weak:-disorder scheme leads to analytical results by 
truncating the recursion relations for the moments of the dis
tribution function. We firs! used scaling arguments to red
erive a general expression for the Hanis criterion to gauge 
lhe relevance of disorder (and show that ít is related to the 
number of independent Tandom variables in the unit cell of 
lhe lattice and the first derivative of lhe recursion relations at 
the pure fixed point). We then performed a number of calcu
lations to compare with numerical findings by Andelman and 
Aharony. 

For q-stale Potts models on various hierarchical lattices 
with ferrornagnetic random exchange inleractions correlated 
a10ng dI = 1 out of d= 2dimensions, we oblained anew (rsn
dom) fixed poinl for q larger Ihan a characteristie value qo. 
where disorder becomes relevant. This fixed poinl. however. 
is located in a nonphysical region of parameter space. which 
suggests Ihal a nonpertnrbative (infinile-disorder) fixed point 
must be presenl (as poinled oul by lhe calculations of Andel
man and Aharony). For a q-slate Potts model on a diamond 
lattice wilh dI"'" I and d'-' 3. we obtained a physically ao. 
ceptable, fiuite-disorder fixed point. for q>qo. as in lhe fully 
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disordered model analyzed by Denida and Gardner (al
Ihough in our case the usual expression of lhe Harris erite
rion ís nOI fulfilled). Also. we consídered an Ising model 
(q = 2) on a diamond lattice wilh b '-' 2 bonda and I brsnches 
(where /. inslead of is lhe control parameter). which is 
another example of a 1 system. Agaln, the weak:
disorder expansion predicls a nonphysical rsndom fixed 
point. 

To summarize lhe results of this paper. we point oul thal. 
in lhe vicinity of lhe point where disorder becomes relevant, 
lhe weak·disorder scheme a1ways produces a pertnrbative 
random fixed point. but Ihere are two distinct possibilities. 
depending on lhe difference between d and dI' (í) If d-dl 

I, lhe pertnrbative fixed point is cba:racterized by a nega
tive variance, and is Ihus nonphysical. suggesling the eris
tence of another, nonperturhative fixed point. (ii) If d-d I 
> I, the scheme predicts a physícally acceptable pertnrbative 
fixed point. It should be mentioned Ihat Ihis same picture 
holda for fairly general hierarchical lattices. in particular 
those with noniterating bonda. as considered by Griffiths and 
Kauffman [12]. Furthermore. in the case of lhe quantum 
Ising mode! with bond disorder. which corresponda to lhe 
extreme-auisotropy limit of lhe two-dimensional McCoy-Wu 
model (d-dI = I). Fisher [13] was able to obtain a (presum
ably exact) fixed-point probability distribution with infinile 
variance. lt is certainiy interesting to investigate whelher 
similar conclusions slill hold for other models (as the prob
lem of directed polyrners in fllll!lom environments [5]) on 
eilher hierarchical or Bravais lattices. 
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