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RESUMO

Utilizando uma técnica de matriz de transferência, expandimos em série

a probabilidade de percolação P(q) para o problema da percolação por sítio

na rede quadrada direcionada. Nosso método revela uma inesperada conexão

entre este problema e o da enumeração dos modos de se dissecar uma bola.

Mostramos que o método pode também ser usado para se expandir em série o

tamanho médio do cluster S(p). Uma análise baseada nos aproximantes de

Padé fornece estimativas do valor crítico Pc e também do expoente crítico ;3.
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ABSTRACT

Using a transfer matrix technique we obtain an extended series expansion

of the percolation probability P( q) for the directed site percolation problem

on the square lattice. Our method reveals an up to now unsuspected con

nection between this problem and the enumeration of the ways of dissecting
a balI. We show that the method can also be used to determine a series

expansion for the mean cluster size S(p). An analysis based on Padé ap

proximants gives estimates of the critical threshold Pc and also of the critical

exponent j3 .
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Capítulo 1

INTRODUÇAO

A teoria de percolação forma um importante ramo na área de fenômenos

críticos e transições de fase. A maior diferença entre percolação e outros mo

delos de transição de fase é a ausência de uma Hamiltoniana. Ao invés disto,

a teoria é baseada inteiramente em argumentos probabilísticos clássicos.

O início da teoria da percolação está associado a uma publicação de

Broadbent e Hammersley, em 1957, na versão" por ligação" ( bond percola

tion) . Em 1959, Domb propôs a " percolação por sítio" ( site percolation ) .

Historicamente, no entanto, Flory e Stockmayer, em 1941, já haviam desen

volvido uma teoria para explicar o processo de polimerização de moléculas,

atualmente conhecida por teoria de percolação na red~ de Bethe. Nos anos
seguintes a 1970, as publicações relativas à percolação passaram a atribuir

uma particular ênfase aos fenômenos críticos ( Essam e Gwilym, 1971 ) .

Broadbent e Hammersley discutiram a situação geral de um " fluido"

propagando-se aleatoriamente atra.vés de um " meio" , onde os termos a.bstra

tos" fluido" e " meio" devem ser interpretados de acordo com o contexto.

Os processos de percolação sã.ocaracterizados por um limiar crítico, abaixo
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do qual a propagação do " fluido" está confinada a uma região finita. Um

problema de grande interesse prático é a propagação de água deslocando óleo

em rochas porosas. Os conceitos de teoria de percolação também se aplicam

à propagação e interconexão de fissuras e rupturas em rochas e materiais de

engenharia.

O estudo de percolação é realizado principalmente através de expansões

em séries, técnica de matriz de transferência, método de Monte Cado e

cálculos envolvendo teoria de grupo de renormalização ( Stauffer, 1985 ).

Os computadores desempenham papel crucial neste estudo, principalmente

através do método de Monte Cado, pois simulam e analisam redes contendo
milhões de sítios .

A percolação direcionada é uma variante anisotrópica da percolação usual,

com a rede estando orientada. Uma orientação acíclica conduz a uma classe

de universalidade diferente da percolaçâo não direcionada ( Blease, 1977 ).

A percolação direcionada tem muitas possíveis aplicações e realizações

incluindo evolução galática ( Schulman e Seiden, 1982 ), epidemias ( Grass

berger, 1985 ), propagação de fissuras ( Kertész e Vicsek, 1980 ), redes tridi

mensionais de resistores-diodos ( Redner e Brown, 1981 ) e transição de

colapso para polímeros ramificados ( Dhar, 1987 ). Recentemente, vários

resultados têm sido obtidos, entre os quais podemos citar a dimensào fractal

na criticalidade ( Hede et aI , 1991 ), métodos de matriz de transferência

( ben-Avraham et aI , 1991 ) e técnicas de séries ( Onody, 1990; Ruskin e

Cadilhe, 1991 ).

Com relaçào aos métodos de expansões em séries, notamos que, para

os momentos de conectividade de pares ( expansões a baixas densidades ),

encontram-se disponíveis longas séries ( Essam et aI , 1988 ) para a per

colaçâo ( site e bond ) nas redes quadrada e triangular direcionadas. En

tretanto, relativamente à expansão em série da probabilidade de percolação

P( q) ( expansão a alta densidade), somente para a percolação direcionada

" por ligação" recentes progressos foram feitos ( Baxter e Guttmann, 1988;

2
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Onody, 1990 ). Na realidade, para a percolação " por sítio" definida na rede

quadrada direcionada, a mais longa série P(q) anterior ao presente trabalho

mantivera-se até ordem ql0 ( De'Bell e Essam, 1983 ).

Em seguida a esta Introdução, um capítulo é dedicado à exposição dos

fundamentos teóricos de percolação , baseados no livro. texto Introduction to

Percolation Theory (Stauffer, 1985).

No capítulo 3, abordamos o problema da percolação por sítio na rede

quadrada direcionada. Inicialmente, mostramos como a enumeração de cluste1's

direcionados permite obter as expansões em série de potências da probabili

dade de percolação P(q) e do tamanho médio do cluster S(p). Em seguida,

desenvolvemos um método novo para a expansão da série P(q), baseado em

uma técnica de matriz de transferência, estendendo a mesma até ordem q16.

Este método não se limita à expansão em série a alta densidade (p > Pc).

Aplicado à expansão em série a baixa densidade (p < Pc) de S(p), mostrou-se

igualmente útil. O método ainda revela uma inesperada conexão entre este

problema e o da enumeração dos modos de se dissecar uma bola.

No capítulo 4, obtemos os coeficientes dos polinômios PN( q) e analisamos

os resultados. A análise da série P(q) através de aproximantes de Pade'

fornece, então, estimativas da probabilidade de ocupação crítica pc e do

expoente crítico /3, relativamente à lei de potência P(q) <X (qc - q)/3, com

qc = 1- Pc .

Em seguida às conclusões estão os apêndices. O apêndice A apresenta dois

métodos de expansões em séries: o dos momentos de conectividade de pares e

o da probabilidade de percolação ; ambos relativos à percolação por ligaçào.

O apêndice B apresenta dois métodos de análise de séries: método da razão

e aproximantes de Pade'. Por fim, apresentamos um programa FORTRAN

desenvolvido para a expansão em série de P( q) através do método de matriz

de transferência. As referências encontram-se em seguida.
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Capítulo 2

PERCOLAÇAO : FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Definição de Percolação

Consideremos uma rede infinita composta por sítios que se apresentam

em dois possíveis estados: "ocupado" ou " vazio". Cada sítio pode

estar ocupado aleatoriamente com probabilidade p , independentemente dos

sítios vizinhos. Um conjunto de sítios vizinhos ocupados é definido como

um cluster. Basicamente, a teoria de percolaçào estuda os clusters assim

formados. A figura 2.1 ilustra parte de uma rede quadrada na qual se

observa sítios ocupados e vazios e alguns clusters .

O problema todo é definido, para um dado tipo de rede, por um parâmetro

p ( probabilidade de ocupação). Se p é próximo a zero, os sítios ocupados

estão isolados, em sua maioria. Por outro lado, se p t? próximo à unidade,

a maior parte dos sítios ocupados estará conectada, formando um cluster

infinito que se estende ( "percola" ) através da rede. Um exemplo de per

colaçào numa rede quadrada finita ( 20 X 20 ) está ilustrado na figura 2.2,

para vários valores de p. Observamos que, conforme p aumenta, os clusters
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Figura 2.1: Parte de uma rede quadrada onde os sítios ocupados sào represen
tados por pequenos círculos pretos. Observa-se pelo menos quatro clusters ,
um contendo 8 sítios vizinhos ocupados, o outro com um conteúdo de 7 sítios
e dois clusters unitários.
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finitos tornam-se maiores até que, em P = 0.6, um cluster atravessa a rede

de um lado a outro (percolação ). Os exemplos para P = 0.7 e P = 0.8

também mostram que, além deste cluster "infinito " ( que percola através

da rede ), existem clusters finitos.
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Figura 2.2: Exemplos de percolação numa rede quadrada finita ( 20 X 20 ).
Em p = 0.6 está indicado o cluster que percola através da rede.

Uma rede infinita apresenta um ponto crítico p = Pc que indica uma

transição de fase tal que:

Para p acima de Pc , existe um cluster infinito;

para p abaixo de pc, não existe cluster infinito.

A percolação é uma transiçà.o de fase geométrica. Se o parâmetro p

for mudado continuamente, o sistema exibirá uma. mudança qua.litativa em
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um valor Pc bem definido. Somente num sistema infinito ( "limite ter

modinâmico" ) ocorre uma transição de fase verdadeira. Portanto, Pc está
definido unicamente, num sistema infinito.

Há dois tipos básicos de percolação :

Percolação por Sítio (Site Percolation ) : é a percolação definida

anteriormente. Cada sítio da rede é " ocupado" aleatoriamente com pro

babilidade p ou está " vazio" com probabilidade q = 1 - p. Os clusters são

grupos de sítios vizinhos ocupados.

Percolação por Ligação (Bond Percolation ) : a ligação é uma

linha que conecta dois sítios vizinhos da rede. Então, cada linha pode ser

uma ligação " aberta" com probabilidade p ou uma ligação " fechada" com

probabilidade q = 1 - p. Um duster é um grupo de sítios conectados por

ligações abertas.

A percolação pode ser definida em redes e dimensões quaisquer. Se a rede

apresentar um direcionamento cíclico (caso exista um ciclo permitido que

comece e termine no mesmo sítio ) ou acíclico (caso contrário), a percolação

é chamada direcionada. O direcionamento adotado, em geral, preserva ao

máximo a simetria da rede, como ilustra a figura 2.3. Os modelos direciona
dos acíclicos caem numa classe de universalidade diferente da dos modelos

não direcionados, enquanto que a classe de universalidade de modelos em re

des direcionadas cíclicas é a mesma que em redes nào direcionadas (J Blease,

1977).

2.2 As Principais Quantidades Definidas em Percola
çao

Um cluster tem seu tamanho determinado pelo conteúdo s de sítios ocu

pados. A razào entre o número de clusters de tamanho s (s-dusters ) e o

7



(a) te)

Figura 2.3: Redes direcionadas acíclicas: hexagonal (a) e cúbica simples (b).
Rede triangular cíclica (c) .As setas indicam os sentidos das ligações.

número total de sítios em uma rede (no limite em que esta tende ao infinito)

é chamada cluster number ns :

ns é o número médio de s-clusters por sítio

da rede e depende da concentração p.

Outra quantidade importante:

Probabilidade de Percolação (P): é a probabilidade de que um

sítio arbitrário (ocupado ou vazio) pertença ao cluster infinito. Corresponde

à fração, do total de sítios, pertencente ao cluster infinito e é zero para p

abaixo do limite de percolação PC'

A fração Po, dos sítios ocupados, pertencente ao cluster infinito é, por

tanto, Po = P/p. Em geral, cada sítio da rede tem três opções: estar vazio,

com probabilidade q = 1 - p; pertencer ao cluster infinito, com proba

bilidade P; ou pertencer a algum cluster finito, com probabilidade p - P.

8



Desde que cada s-cluster contém exatamente s sítios , a probabilidade de

qualquer sítio pertencer a um s-cluster é sna. A soma destas probabilidades

sobre todos os clusters finitos ( L:a s na , s = 1,2, ... ) equivale a P - P, o que
resulta:

(2.1 )
a

Esta relação é devida a De'Gennes.

Assim, a substituição de na(p) na equação 2.1 permite calcular P(p).

O método de Monte Carlo permite a determinação experimental de P(p),

através de simulações computacionais. O comportamento gráfico de P(p) é

apresentado na figura 2.4. A probabilidade crítica (Pc) é então definida

como o maior valor de p para o qual P = O e, formalmente, pode ser escrita
como

Pc = sup [p, tal que P(p) = O ] . (2.2)

P 1.

o
~t
P

Figura 2.4: Probabilidade de percolação P em função da probabilidade de
ocupação p. A curva desenhada é hipotética, mas seu aspecto é o mesmo em
diversas redes.

A fração, Ws = sns/Ls s ns, do total de sítios presentes nos clusters fini

tos, que pertence aos clusters de tamanho s, corresponde à probabilidade de

9



que um cluster finito contenha exatamente s sítios . Isto permite definir o
Tamanho Médio do Cluster S:

(2.3)

o cluster infinito deve ser excluído das somas (Ls) anteriores.

A Função de Correlação g(r) , ou conectividade de pares, é a probabi

lidade de que um sítio, a uma distância r de um sítio ocupado num cluster

finito, esteja também ocupado e pertença ao mesmo cluster. O número

médio de sítios conectados à origem (r = O) é, portanto, 2:::r g(r) (soma sobre

todos os sítios r da rede) e corresponde a

(2.4)
r

Das equações 2.1 , 2.3 e 2.4 , para P < Pc, obtemos

(p < Pc), (2.5 )
s r

relação que também é válida acima de Pc, se a contribuição do cluster infinito
for subtraída.

O Comprimento de Correlação ç é definido como uma distância

média entre dois sítios pertencentes a um mesmo cluster finito :

e = 2:::r r2g(r)
Lrg(r)

(2.6)

o Raio de Giração Rs de um cluster que consiste de s sítios é definido

como R; = 2:::i=l Iri-;W onde rõ = 2::::=1 ~ é a posiçã.o do centro de massa do
cluster e ri é a posição do i-ésimo sítio ocupado do cluster , medida a partir

10



de rô. Rs está relacionado à distância média entre dois sítios do s-cluster

por

2R~ = ~ 2: lri - rjl2 , (2.7)s .,
IJ

onde R~ deve ser entendido como uma média sobre todos os s-clusters . Uma

vez que 2R~ é a distância quadrática média entre dois sítios do s-cluster e

um sítio pertence ao mesmo com probabilidade sns (estando conectado a

s - 1 ~ s outros sítios), obtemos:

2'" R2 2
f,2 = ~s ss ns

Ls s2 ns
(2.8)

A soma Ls skns (k inteiro), presente em várias expressões, é definida
como K -ésimo Momento :

(2.9)

2.3 Contagem de "Animais" na Rede

Um cluster contendo s sítios pode apresentar diferentes configurações

geométricas (invariantes sob translação ) denominadas" animais" de rede.

O perímetro t de um cluster é definido como o número de sítios vazios

que são primeiros vizinhos dos sítios ocupados do cluster . Se o número de

" animais" 9st corresponde ao número de diferentes configurações de um

cluster de s sítios com perímetro t (configurações idênticas por rotação são

contadas como diferentes), então

ns = L 9st pS(1 - p)t
t

11
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é o número médio de s-clusters por sítio. A soma é realizada sobre todos

possíveis perímetros t. Na rede quadrada (ver figura 2.5 ), por exemplo,

11,1 = p(l - p)4 , 11,2 = 2p2(1 - p)6 e n3 = 2p3(1 - p)8 + 4p3(1 - p)'

00
0 •• 0
00

O
0.0
0.0

O

5:2) t=6) 'dZ6= 2.

o
0.0

O

o
0.0

O0000O

000
0.00.00•• 00•• 00.0

+ 0••• 0 0.00•• 00.00.00•• 0
000

O00OO00

s=3 t=B 11 = 2

s = 3 t= 7113; Lf .) ) 38 •
) )

Figura 2.5: " Animais" na rede quadrada com s = 1,2 e 3 sítios ocupados.

Tabelas são publicadas na forma dos polinômios perimetrais

(2.11 )11,s '" tDs(q) = - = ~gst q
pS t

onde q = 1 - p . Não existe, até agora, solução exata para s e t quaisquer.

Redelmeier (J Phys A 15, 1987 (1982) ; Discrete IVIath 36, 191, (1981) )

manteve um computador PDP 11/70 ocupado por 10 meses para contar

1013 configurações até s = 24 na rede quadrada.

o perímetro médio ts de um cluster contendo s sítios é definido como

ts=Lttnst
ns

(2.12)

12



2.4 Solução Exata em uma Dimensão

Na percolação por sítio unidimensional, os clusters estão dispostos ao

longo de uma cadeia linear infinita (ver figura 2.6 ).

o ••• o o ••••• o • o o

Figura 2.6: Clusters de tamanhos s = 3,5 e 1 na rede unidimensional.

Como qualquer s-cluster tem perímetro t = 2 com gst = 1 segue da

expressão 2.10 que

(2.13)

A probabilidade de ocupação crítica é Pc = 1 , pois somente a ocupação de

todos os sítios origina um cluster unidimensional que conecta as extremidades

opostas da rede. Portanto, não é possível observar a região P > Pc em uma
dimensão.

A equação 2.1 pode ser verificada com a substituiçã,o de 2.13 e utilização
da série geométrica:

(p < Pc). (2.14)

o Tamanho Médio de um cluster unidimensional é obtido com a substi

tuição de 2.13 e 2.14 em 2.3 e notando que LsS2ps = (Pddp)2 Lsps

s= l+p
1 - P

(p < Pc) . (2.15)

A função de correlação g( r) , para o caso unidimensional, tal como foi

definida é, portanto,

g(r)=p"

13
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ou ainda,

g(r) = e-r/e

onde
1

ç = -ln(p)
é o comprimento de correlação .

2.5 Solução Exata para a Rede de Bethe

(2.17)

(2.18)

A rede de Bethe (ou árvore de Cayley) tem uma origem com z ligações,

cada qual terminando num sítio do qual emanam novamente z ligações. Este

processo de ramificação propaga-se através da rede de Bethe, que apresenta

dimensionalidade infinita (ver figura 2.7).

Figura 2.7: Rede de Bethe com z = 3 .

A cada tamanho s corresponde um Único perímetro t , tal como no caso

unidimensional e ao contrário do que ocorre em duas ou três dimensões. Um

par de sítios ocupados possui (2z - 2) vizinhos vazios. Cada sítio ocupado

14
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adicionado a este cluster aumenta t de z - 2. Então, o perímetro total é

t = (z - 2)s + 2 , que substituído em 2.10 resulta

(2.19)

onde 9s = Lt 9st = 9s,2+(z-2)s .

O limite de percolação Pc ocorre quando houver probabilidade não nula

de se encontrar um caminho infinito de sítios vizinhos ocupados, a partir da

origem. Cada sítio , conectado ao sítio vizinho ocupado por uma de suas z

ligações, origina, em média, (z-l)p novos vizinhos ocupados. Se (z -l)p < 1,

o número médio de diferentes caminhos que conduzem"ao infinito decresce a

cada etapa por este fator menor que 1 e portanto,

1
Pc = z - 1 (2.20)

A probabilidade de percolação P é a probabilidade de que a origem esteja

conectada ao infinito por sítios ocupados. Consideremos, por simplicidade,

o caso z = 3 e seja Q a probabilidade de que um sítio arbitrário não esteja

conectado ao infinito através de seu ramo (ver figura 2.7 ). Então, pQ2 é a

probabilidade de que este sítio esteja ocupado mas não conectado ao infinito

por qualquer um de seus dois subramos e (1 - p) a probabilidade de que

esteja vazio. Segue que Q = (1 - p) + pQ2 , equação quadrática com duas

soluções Q = 1 e Q = (1 - p)/p " A probabilidade p - P de a origem estar

ocupada mas não conectada ao infinito por qualquer um de seus três ramos

é p Q3. Portanto, P = p(l - Q3) , que é igual a zero para a solução Q = 1 e
resulta

P = 1 _ [ 1 - p ] 3 (2.21)
P P

para a outra solução, correspondendo a p > Pc = 1/2 (com z = :3).

Este resultado é devido a Flory (1941), por ter sido a química de polímeros

a área em que a teoria de percolação foi desenvolvida pela primeira vez, ao

se estudar percolação por ligação na rede de Bethe.
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o tamanho médio S do cluster na rede de Bethe é o número médio de sÍ

tios do cluster ao qual a origem pertence. Seja z = 3 e T o tamanho médio do

cluster para um ramo, ou seja, o número médio de sítios conectados à origem e

pertencentes a um ramo. Como os subramos apresentam T equivalente ao do

próprio ramo, é válida a seguinte média ponderada: T = (l-p).O+p(l +2T),

relativa ao sítio vizinho à origem. A solução é T = pl(l - 2p) para p < Pc =
1/2 . O tamanho total do cluster é zero se a origem estiver vazia e (1 + 3T)

se estiver ocupada:

S = p(l + 3T) = p(l + p)1- 2p

2.6 Hipótese de Escala

(2.22)

o comportamento assintótico dos cluster numbers ns(pc), em p = Pc, é

regido pela lei de potência

(2.23)

que define o expoente Fisher T, para grandes valores de s.

Baseando-se na hipótese de Fisher v (p) = n,(p) = e-const (p-Pc) s<T que, s n. (pc) ,

depende das duas variáveis s e (p - Pc) e é somente uma função da com-

binação (p - PC)SCT podemos escrever

z = (p - PC)SCT (2.24)

uma equação suposta válida para p ~ pc e grandes clusters . Substituindo

2.23 e 2.24 , obtemos a forma final:

ns(p) = s-r f[(p - PC)SCT] (2.25)

( P -t Pc , S -t 00 ) .
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Esta hipótese parece ser válida para dimensões dentre 1 e 6, sendo também

válida na rede de Bethe (d = 00). A partir dos dois expoentes livres a e 7,

obteremos os expoentes críticos a, /3,,-
A probabilidade de percolação é nula (P = O) justamente no ponto crí

tico (p = Pc ), o que implica, de 2.1 , que 2:8 s n8(pc) = pc. Portanto, para

P ~ pc, P(p) = P -2:8 s n8(p) pode ser reescrito como

(2.26)
8 8

A soma pode ser trocada por uma integral desde que somente grandes

valores de s são responsáveis pelas singularidades, sendo importante o com

portamento dominante próximo a Pc :

P <X 100sI-r [J(Z) - 1(0)] ds =

[±OO[ Izl ] (2-r)/u [J(z) _ 1(0)] Z-1 dzJa Ip- Pc\ a
(2.27)

A integração é sobre z = (p - Pc)SU, com dz / ds = a z / s , e vai de O a +00

para p > Pc e de Oa -00 para p < Pc . Para argumentos negativos (p < Pc),

a função de escala deve se comportar de modo que a integral se anule.

Da expressão 2.27 resulta

para p ~ pt e com expoente crítico

13=7-2a

(2.28)

(2.29)

Um procedimento análogo coduz ao cálculo do k-ésimo momento, nas

proximidades de Pc
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l±oo -1I P - pc I (T-k-1)/u !Z\(Hk-T)/U J(Z) ~ dz
O (7

(2.30)

o comportamento de sistemas próximos à transição de fase, em percola

ção , é descrito pelos expoentes críticos a, /3" :

s

M1 = 2:s ns cx Ip - Pcl {3
s

s

(2.31 )

onde definimos 2 - 0'= (T -1)/(7 e -, = (T - 3)/(7. A relação entre os

expoentes críticos é dada por:

2-0'=2/3+,

Da expressão 2.3, em P ~ Pc, segue

e, portanto,

s cx Ip - Pc I -"I

2.7 Dimensão Fractal

(2.32)

(2.33)

(2.34)

o Comprimento de Correlação ç (ver equações 2.6 e 2.8 ), a menos

de fatores numéricos, corresponde ao raio dos clusters que dão contribuição

principal ao segundo momento, próximo ao limitede percolação Pc- ç diverge

no ponto crítico com um expoente v através de

f, cx I P - Pc l-V

18
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o conceito de dimensão fractal está associado a como o Raio de Giração

Rs varia com s no limite de percolação. Analisando'-se geometricamente,

a " massa " s de um cluster e o comprimento Rs estão relacionados por

s cx Rsd, em d dimensões. Genericamente, Mandelbrot define um expoente
D através de

massa cx comprimento D (2.36)

e denota objetos de fractais se eles obedecerem à equação 2.36, onde D é

diferente da dimensão Euclidiana d.

Os clusters finitos, em P = Pc, são fractais no sentido em que sua dimensão

fractal D = l/pé menor que a dimensão da rede d. Isto pode ser verificado
assumindo

(p = Pc , S -t (0) (2.37)

e relacionando p a 11. Das expressões 2.8, 2.30, 2.31 e 2.37, segue

e = 2LsR;s2ns cx M2p+2 cx I P - Pc I (T-2p-3)/u
Ls s2 ns M2 I P - Pc I (T-3)/u

que comparado a 2.35 resulta

e cx I P - Pc 1-2P/u cx I P - Pc 1-2//

e portanto

p=all

(2.38)

(2.39)

(2.40 )

Esta dimensão fractal1/ p é aproximadamente 1.896 em d = 2 dimensões,

cerca de 2.5 em d = 3 dimensões e vale 4 para a rede de Bethe. Assim, clusteTs

em P = Pc são fractais. Acima de Pc, contudo, verificou-se que clusters não

são fractais mas objetos normais com p = l/do Abaixo de Pc, os clusters são

novamente fractais, mas com uma dimensão fractall/ p menor do que aquela

em P = Pc.

O cluster infinito em P = Pc (incipient infinite cluster) também é um

fractal, com a mesma dimensão fractal1/ p que a dos grandes cluste1's finitos
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em Pc' Isto é verificado notando-se que o maior cluster , em Pc, terá um

raio da ordem do comprimento do sistema L : Rs <X L. Desde que em

P = Pc temos Rs <X sP, a condição para o maior cluster é L cx sP, similar à
equação 2.36.

A dimensão fractal D relaciona-se com a dimensão Euclideana d e os

expoentes (3 e v (ver Stauffer, 1985) através de :

D=l/p=d-(3/v

Juntamente com v/ p = l/a = (3 + I e 2.41, segue:

d v = 2(3 + ,= 2 - a = (r - l)/a

2.8 Grupo de Renormalização Percolativo

(2.41)

(2.42)

2.8.1 Lei de Escala de Tamanho Finito
scaling)

(Finite-size

o comportamento de várias quantidades no limiar de percolação , em

redes grandes mas finitas, pode ser descrito por uma lei de escala análoga

à equação 2.25. O tamanho normalizado do maior clu"ster , que é a proba

bilidade P de que um sítio arbitrário pertença ao maior cluste1' do sistema,

além de depender da concentração P, depende da dimensão linear L da rede

(por exemplo, uma rede cúbica simples LxLxL). No regime assintótico, com

L -t 00 e ( P - Pc ) ---+ O, espera-se

P = L -A F[ ( P - Pc ) L B ] (2.43)

onde A e B são expoentes críticos e F(z) é uma função analítica de argumento

z = ( P - Pc ) LB.
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No limite L ~ 00 com P ~ pt, ou seja, z » 1, de acordo com 2.28,

sabemos que P cx: (p - Pc )13 é independente de L. Então, para z »1, F(z)

deve ser proporcional a zA/ B para que P seja proporcional a L -A zA/ B, ou

ainda, P cx: (p - Pc )A/ B, onde identificamos /3= AI B.

Em P = Pc (ou seja, z = O), o maior cluster apresentará um raio Rs da

ordem do tamanho linear do sistema L (Rs cx: L), sendo também um fractal

(ver equação 2.37 ) com um conteúdo de s cx: R~/p CX: .•L1/p sítios. Como o

sistema contém Ld sítios, segue que P cx: L1/p ILd = L -d+t/p, em P = Pc.

Comparando com 2.43 em p = Pc, P = F(O)L-A, segue A = d - 1/p ou

ainda, utilizando a expressão 2.41, A = /3lv. Então, B = AI/3 = 1/v e

(2.44)

Existe um único comprimento de correlação ç cx: I p - Pc l-vem nosso sis

tema, pois, do contrário, dois expoentes v diferentes apareceriam na equação 2.44.

Na percolação direcionada, contudo, existem dois expoentes críticos 1/11 e Vi

(Essam et ai ,1988). Se ç ~ L, ou seja,(p - Pc) »L-1/v (lzl» 1), os con

tornos do sistema não influenciam o cálculo de quantidades médias, que se

comportam como num sistema infinito; A medida em que p se aproxima de

Pc, ç aumenta e z diminui. Quando ç atinge um valor da ordem de L, Izl é

da ordem da unidade, e então, são esperados desvios com relação ao compor

tamento de sistemas infinitos. Este comportamento geral está esquematizado

na figura 2.8 para a probabilidade de percolação P des.crita em 2.44.

O expoente /3lI/pode ser determinado da expressão 2.44 a partir da simu

lação de um sistema em p = Pc para diferentes valores de L.

Definindo-se a probabilidade R = R(p, L) de que uma rede de dimensão

linear L " percole " à concentração p ( probabilidade de que ao menos um

cluster atravesse a rede) de forma que, num sistema infinito, R = 1 acima de

Pc e R = Oabaixo de Pc, segue que o expoente crítico de R é zero e a equação

análoga à 2.44 num sistema finito é

(2.45)
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Figura 2.8: Comportamento esquemático da probabilidade de percolação P
de acordo com a lei de escala P = L-f3/v F[ (p - Pc) LI/v].

para grande L e próximo a Pc. A função de escala <I>aumenta de Oa 1 se seu

argumento z = (p-Pc)Ll/v crescer de -00 a +00. A derivada fornece a proba

bilidade (dividida por dp) de que a rede comece a percolar se a concentração

for aumentada de p a p + dp :

(2.46 )

Para L -+ 00, esta derivada se aproxima de uma função delta. A figura 2.9

esquematiza o comportamento de R e dRj dp.

A concentração média Pav na qual, pela primeira vez, um cluster " per
cola" através da rede é definida como

fI dRPav = ia p dp dp

Substituindo 2.46 em 2.47, em termos da variável z, segue

pav = J[Pc + L-l/V z] <I>'(z) dz

(2.47)

(:2.48)

de onde se conclui que o limiar de percolação efetivo pav, para um sistema de

tamanho L, se aproxima do valor assintótico Pc para sistemas infinitos, tal
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Figura 2.9: Variação da probabilidade R (linha contínua) de que um cluster
atravesse o sistema. A linha pontilhada fornece dRj dp.

como

Pav - pc cx L -l/v (2.49)

onde a constante de proporcionalidade é f z .p' (z) dz . (Notar que f .p' (z) dz =

f ~~dp = R(l) - R(O) = 1 ). Esta variação de Pav com o tamanho do sistema
L é um modo de se determinar o expoente crítico v. '.

A largura ~ da região de transição entre pequenas e grandes probabili

dades R(p) pode ser definida como a raiz do desvio quadrático médio de p

em relação a Pav :

Então,

2 J 2 dR~ = (p - Pav) - dp
dp

~ 2 = < (p_ < p >) 2 >= < p2 > _ < p > 2

(2.50)

(2.51)

pode ser calculado a partir da determinação de < p > e < p2 > na percolação,

através de estimativas usando o método de Monte Cado. O expoente v pode

ser determinado a partir da relação

~ cx L-l/V
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facilmente obtida com a mudança da variável P de integração em 2.50 para

a variável z = (p - Pc ) L1/v e utilização de 2.46 e 2.49.

2.8.2 Renormalização de pequenas células

A auto similaridade do cluster infinito no ponto crítico está ligada à sua
estrutura fradal.

Na renormalização de espaço real, cada célula de bd sítios é substituída por

um super-sítio , desde que a dimensão linear b seja muito menor que ~. Como

a escala se baseia no fato de que todas células de tamanho b são similares entre

si, espera-se que o método forneça um bom expoente crítico. A concentração

P' de super-sítios ocupados é, em geral, diferente da concentração P dos sítios

originais. Somente no ponto crítico, onde a auto-similaridade é válida, tem

se p' = p = Pc. Em geral, sabe-se que o comprimento de correlação f, limita

a validade da similaridade, sendo este limite f, o mesmo em ambas as redes

(original e renormalizada), f" = f,,'. Se na rede original E, = ';0 I p - Pc I -v, então

na rede renormalizada, com constante de rede b, tem-se Ç' = f,o b I p' - Pc I -V.

Assim, a equação básica da renormalização de espaço real é

b I p' - pc l-V = I p - Pc l-V

Tomando o logaritmo em ambos os lados, obtemos o expoente v :

(2.53)

1
v

log[ p'_PC ]P-Pc

log b
(2.54 )

Em suma, renormaliza-se uma célula de tamanho b em um único super

sítio. Para manter a quantidade real f, invariante nesta renormalização, deve

se renormalizar p em p'.

Podemos ilustrar o processo de renormalização para a rede triangular,

onde Pc = 1/2. Considere a figura 2.10, cujos pontos constituem uma rede

triangular. A célula básica é um triângulo de b2 = :3 sítios e o super-sítio
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(pequeno círculo) é colocado no centro do mesmo. Os triângulos adequados à
renormalização são aqueles cujos sítios originais pertencem, cada qual, a um

único triângulo. Os super-sÍtios constituem uma nova rede triangular, sendo

que cada um deles estará " ocupado" com probabilidade p' se a maioria dos

sítios na célula estiver ocupada (este é o caso em que um duste, atravessa a

célula, ligando dois extremos opostos do triângulo). Esta condição é satisfeita

se os três sítios estiverem ocupados (probabilidade p3) ou se dois sítios es

tiverem ocupados com três possíveis orientações (probabilidade 3 p2 (1 - p)).

A probabilidade renormalizada na rede triangular é, portanto:

p' = p3 + 3 p2 (1 _ p) (2.55)

No ponto crítico, a similaridade é completa: p' = p = p"'. A equação

p' = p, com p' dado por 2.55, tem três soluções: p'" = O , 1/2 e 1. A solução

não trivial é o ponto fixo p* = 1/2 que concorda exatamente com o ponto fixo

pc da rede triangular. Expandindo 2.55 em torno deste ponto fixo, obtemos

p' = p* + À (p - p*) com À = (dp' / dp)p=p. = 3/2. A equação 2.54, neste caso,
é reescrita como

1

1/

onde b = .J3. O resultado obtido é

log À

log b
(2.56)

1/ = log 31/2
-og 3/2 ~ 1.355

uma excelente aproximação do resultado presumivelmente exato 1/ = 4/3 em

duas dimensões. Infelizmente, esta concordância para 1/ e Pc é excepcional,

sendo que em outras redes ou outras dimensões os desvios são significativos.
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Figura 2.10: Renormalização de espaço real em uma rede triangular. Os
círculos pequenos denotam os super-sítios que formam uma nova rede trian
gular.

26



2.9 Pontos Críticos, Expoentes Críticos e Dimensão
Fractal

As tabelas seguintes apresentam resultados relativos à percolação usual

(não direcionada). A tabela Ia contém os limites de percolação (Pc) em di

versas redes, para os problemas de percolação por sítio (site) e por ligação

(bond). Observe que alguns resultados são exatos, incluindo o da rede de

Bethe com número de coordenação z. A tabela 2a contém os expoentes crí

ticos em duas, três e infinitas (Bethe) dimensões. As dimensões fractais (D)

dos clusters são apresentadas na tabela 3a .

[I Percolação Usual II

Probabilidades Críticas (Pc)

Rede Site Bond

Quadrada

0.592750.500001
2Triangular

0.5000010.34729 .)' 11"

2
~ Slll 18

Hexagonal
0.69620.652711 - 2sin ts

Diamante
0.4280.388

Cúbica (SC)

0.31170.2492
BCC

0.2450.1785
FCC

0.1980.119
Bethe

l/(z - 1)l/(z - 1)

Tabela la
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Expoentes Críticos
Expoente d=2d=3Bethe

a
-2/3-0.6-1

/3

5/360.41, 43/181.81

11

4/30.91/2.
a

36/910.451/2
T

187/912.25/2

Tabela 2a

Dimensão Fractal

Dimensão (D) d=2d=3Bethe

D (p = Pc)

91/482.54

D (p < Pc)

1.5624

D (p > Pc)

234

Tabela 3a
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As tabelas 1b, 2b e 3b são referentes à percolação direcionada. Notar

que 11 e D têm componentes paralela e perpendicular .. (Ver Hede, Kertész e

Vicsek, 1991). Os parênteses indicam os erros dos últimos algarismos.

[I>ercolação Direcionada-]

Probabilidades Críticas (Pc)

Rede BiteBond

Quadrada
O. 705489( 4)0.644701(1 )

Triangular
0.595646(3)0.478018(2)

Cúbica (SC)
0.435(2)0.383(3)

BCC
0.344( 4)0.287(3)

FCC
0.199(2)

Triangular Cíclica
0.571(3)

Tabela lb
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Expoentes Críticos
Expoente d=2d=3

a
-0.8308(3)

!3

0.2764(1)0.59(2)
I

2.27771.564(25)

vII

1.7339(3)

Vi

1.0969(3)

Tabela 2b

[I Dimensão Fractal I]

Dimensão (D) d=2

D (p = Pc)

1.765(5)

D" (p = Pc)

0.833(3)
Di. (p = Pc)

0.740(5)

Tabela 3b
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Capítulo 3

MÉTODO DA MATRIZ DE TRANSFERÊNCIA

3.1 Introdução

Expansões em séries de quantidades tais como probabilidade de percola

ção P(q), tamanho médio de clusters S(p) e momentos de conectividade de

pares I1n(P) resultam em polinômios exatos até uma determinada ordem em q

(ou p). A análise destas séries permite a estimativa da probabilidade crítica

e dos expoentes críticos. No apêndice A, apresentamos dois métodos de

expansões em séries, relativos à percolação "por ligação" na rede quadrada

direcionada, que permitiram obter os momentos I1n(P) (J Blease, 1977) e

a probabilidade de percolação P(q) (R J Baxter e A J Guttmann, 1988)

corretos até ordem p21 e q41, respectivamente. Na seçã~ seguinte, apresen

tamos o problema da percolação "por sítio" na rede quadrada direcionada,

ilustrando-o através da contagem de configurações de clusters ("animais" de

rede). K De'Bell e J \TV Essam (1983) abordaram este problema através

da contagem destes animais direcionados, obtendo P( q) correto até ordem

qlO. Nas seções porteriores, abordamos o mesmo problema de outra forma,
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desenvolvendo um método de matriz de transferência e estendendo a sene

P( q) até ordem q16.

3.2 Percolaçào por Sítio na Rede Quadrada Direcionada

3.2.1 A Rede Quadrada Direcionada Acíclica

Nas redes direcionadas, a ligação entre dois sítios vi.zinhos quaisquer per

mite um único sentido de percurso entre ambos, sendo este direcionamento

representado por uma seta. Há um número infinito de combinações através

das quais as ligações podem ser direcionadas, conduzindo assim a redes dire

cionadas cíclicas (caso existam ciclos permitidos que começam e terminam

no mesmo sítio ) ou acíclicas (caso contrário). Adotaremos um direciona

mento que preserve ao máximo a simetria da rede, obedecendo à seguinte

regra restritiva: todas as setas ao longo de uma mesma linha, ou ao longo

de linhas paralelas a esta, devem ter o mesmo sentido. Seguindo esta regra,

as redes direcionadas quadrada, hexagonal e cúbica simples são acíclicas,

enquanto a triangular é cíclica. A classe de universalidade dos modelos dire

cionados cíclicos é a mesma que a dos modelos não direcionados, enquanto

que a percolação em redes direcionadas acíclicas está em uma classe de uni

versalidade diferente (J Blease, 1977).

Todos os sítios na rede quadrada direcionada são equivalentes e, por

tanto, a escolha da origem é arbitrária. A figura 3.1 ilustra a rede quadrada

direcionada desenhada diagonalmente, com a origem no ápice. Linhas ima

ginárias paralelas estã.o indicadas também na figura, sendo que a primeira

linha passa por um único sítio (a origem), a segunda linha passa pelos

próximos dois sítios, e assim sucessivamente, até a N-ésima linha que contém

N sítios na base.
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I = 1 .

1=2 .

1 = 3 .

1 = 4 .

1=5 ..

Figura 3.1: Rede quadrada direcionada (acíclica).



3.2.2 A Probabilidade de Percolação

Na percolação direcionada, a ocupação dos sítios obedece ao direciona

mento da rede. Consideremos a rede quadrada direcionada ilustrada na

figura 3.1. Por convenção, a origem encontra-se inicialmente ocupada (com

probabilidade 1 ). Os próximos dois sítios vizinhos (na linha 2) poderão ser

ocupados, cada qual com probabilidade p. De forma geral, um determinado

sítio , na linha I (I > 1) somente poderá ser ocupado (com probabilidade

p) se ao menos um primeiro vizinho da linha anterior I - 1 já estiver ocu

pado. Os clusters assim formados estão necessariamente ligados à origem.

Devemos acrescentar à definição de perímetro t (ver seção 2.3 ) a condição

de que cada sítio vazio (pertencente ao mesmo) seja um primeiro vizinho de

pelo menos um sítio ocupado da linha anterior. A figura 3.2 ilustra os 9st

clusters direcionados, onde 9st é o número de diferentes configurações de um

cluster direcionado com s sítios e perímetro t, relativos aos valores s = 1, 2
e 3.

Existe um ponto crítico Pc = 1-qc acima do qual poderá haver um cluster

infinito.

A probabilidade de percolação (P), neste sistema, cOlTesponde à

probabilidade de que a origem O pertença ao cluster infinito. A probabili

dade de que a origem O (ocupada) pertença a um cluster finito de conteúdo

s é, por sua vez, Lt gst ps-l qt . Portanto a expressão equivalente a 2.1 para

a percolação direcionada é

P + L 9st pS-1 qt = 1
s,t

e o tamanho médio do cluster (5) é dado por:

,,'\"" s-1 to = L..- S 9st P q
s,t

(3.1 )

(:3.2)

A contagem dos "animais" de rede direcionados, permite obter, através de

3.1 , a expansão em série de P(q) correta até uma determinada ordem. Como
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s= 3I t -3I ~33 = i.

s=3) t=LJ) 'J3'l=4.

Figura 3.2: "Animais" na rede quadrada direcionada.
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exemplo, expandiremos P( q) exato até ordem q3. Neste caso, é suficiente a

contagem de clusters até s = 3, o que pode ser verificado notando-se que

para 8 2: 4 corresponde um perímetro t ~ 4 (que contribui com um fator qt).

A expressão 3.1 pode então ser escrita como:

P = 1- (912 q2 + 923 pq3 + 933 p2l + 934 p2 q4) - L 9st ps-1 qt. (3.3)
s2:4,t2:4

Substituindo p = 1 - q, 912 = 1, 923 = 2, 933 = 1, 934 = 4 e mantendo os

termos até ordem q3, obtemos:

P(q) = 1-l- 3q3 + O(q4) + ... (3.4)

Por outro lado, o tamanho médio do cluster é um polinômio na variável

p. Utilizando a expressão 3.2 e mantendo os termos até ordem p2 (8 = 3),
obtemos:

S(p) = 1+ 2p+4p2 + O(p3) + ... (3.5)

K. De'Bell e J. W. Essam (1983) enumeraram clusters direcionados com

perímetro menor ou igual a um dado máximo através de um programa gera

dor de animais de rede. Como resultado, obtiveram a mais longa expansão

em série para a probabilidade de percolação P( q) publicada até então:

P(q) = l-q2-3l-Sq4-21q5-56q6-154q7 -434q8_1252q9_3675qlO+O(qll)+···.

(3.6)

Uma longa série S(p) (até ordem p48) encontra-se também disponível

(Essam et ai , (1988)), obtida através da análise dos momentos de conectivi

dade de pares.

3.3 Método da Matriz de Transferência

Desenvolvemos um método novo para a expansão das séries P(q) e S(p)

na rede quadrada direcionada. O método, baseado em uma técnica de matriz
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de transferência, permitiu acrescentarmos 6 termos novos à série P( q) (ver

expressão 3.6 ), estendendo-a até ordem q16. Aplicado à expansão em série a

baixa densidade (p :::;Pc) de S(p), mostrou-se igualmente útil.

Partindo da origem (ocupada) na primeira linha (ver figura 3.1), o método

permite que se transfira informação de uma dada linha 1 da rede quadrada

direcionada para a linha seguinte 1 + 1, e assim sucessivamente, até que toda

informação seja armazenada na N-ésima linha (base). Isto permite calcular

o polinômio PN(q), definido como:

PN( q) = probabilidade de que a origem O esteja conectada a,

pelo menos, um sítio ocupado A da N-ésima linha,·através de

um cluster a que os sítios O e A pertencem.

No limite N ---+ 00, para q < qc, esta definição se converte na probabili

dade de percolação :

P(q) = lim PN(q)
N-+oo

(:3.7)

A transferência de informações de uma linha para a seguinte considera

que cada sítio (na linha I) poderá ser ocupado ou permanecer vazio com

probabilidades que dependem do(s) estado( s) do(s) sítio( s) imediatamente

acima (primeiro( s) vizinho( s) na linha 1 - 1). A frase no singular refere-se

a um sítio que se encontre em uma das extremidades de sua linha e que,

portanto, possui um único primeiro vizinho na linha anterior (ver figura 3.1).

As regras que determinam a ocupa.ção de um sítio são :

( i) Se o(s) primeiro(s) vizinho(s) imediatamente acima estiver(em) ocu

pado( s), então o sítio poderá ser ocupado com probabilidade p ou permanecer

vazio com probabilidade q.
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(ii ) Se o(s) primeiro( s) vizinho( s) imediatamente acima estiver( em) vazio( s),

então o sítio permanecerá vazio com probabilidade 1, não podendo ser ocu

pado (probabilidade de ocupação igual a zero ).

(iii) Se algum dos dois primeiros vizinhos imediatamente acima estiver

ocupado, então o sítio poderá ser ocupado com probabilidade p ou per

manecer vazio com probabilidade q.

o conjunto de / sítios contidos na linha / possui 21 possíveis configurações

(estados). A probabilidade de ocorrência de uma destas configurações é

calculada a partir de todas possíveis configurações da linha anterior / - 1.

Seguindo as regras previamente estabelecidas, realizamos o produto dos pe

sos relativos ao estado de ocupação de cada sítio da linha / (com uma con

figuração CI fixa) para uma dada configuração (i-ésima) da linha anterior

(CI-1,d. Multiplicamos este produto pela probabilidade de ocorrência da

referida configuração na linha anterior, obtendo um polinômio na variável q

(ou p). Somando-se os polinômios assim obtidos sobre todas as 21-1 possíveis

configurações da linha anterior /-1, obtemos a probabilidade da configuração

CI' Este é um processo de recorrência que se inicia com a origem ocupada.

A probabilidade PN( q), de acordo com sua definição, é então calculada

como a soma das probabilidades de ocorrência de todas as configurações CN

da N-ésima linha nas quais existe, ao menos, um sítio ocupado. A con

figuração CN excetuada é aquela em que todos os N sítios estão vazios. A

série SN(P), que fornece o tamanho médio do cluster S(p) correto até or

dem pN-1, incorpora o conteúdo de sítios ocupados em cada configuração.

Multiplicando-se a probabilidade de ocorrência de cada configuração CI da

linha / pelo respectivo número de sítios ocupados e somando-se sobre todas

possíveis configurações, obtemos a soma parcial S (l, p). Somando-se sobre
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todas as linhas, temos:

N

SN(P) = 2:S(l,p)
1=1

(3.8)

Formalmente, o método pode ser expresso como segue. Definimos o es

tado de ocupação ai de um sítio i tal que:

ai = 1 se o sítio i estiver ocupado,

ai = O se o sítio i estiver vazio.

Sejam j, k os sítios imediatamente acima de um sítio i intermediário na

linha 1, tal como indica a figura 3.3. A função W(ailaj, ak) é definida como

W(ai!aj, ak) = probabilidade de que o sítio i
esteja no estado ai dado que os sítios j, k

estejam respectivamente nos estados aj, ak.

Se o sítio i for o primeiro ou o último sítio na linha I, então possuirá um

único primeiro vizinho j imediatamente acima tal que

W(ailaj) = probabilidade de que o sítio i esteja no

estado ai dado que o sítio j esteja no estado aj.

As funções lVeailaj, ak) e W(ailaj) estão determinadas pelas regras (i),(ii) e (iii):

W(111, 1) = W(111,0) = W(110, 1) = lV(111) = p ,

vV (O 11, 1) = W (O 11, O) = lV ( OIO, 1) = TV( O11) = q , (3.9 )

vV(110, O) = vV(110) = O 1

l/V(OlO, O) = TV(OIO) = 1
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l

Figura 3.3: Sftios i,j, k.

As possfveis configura<;6es C1,i na linha 1 (i = 0,1, ... ,21
- 1) envolvem

as combinac;6es de est ados de seus 1 sftios : C1,i [a]i == (aI, a2,"" alk
Em particular, selecionemos a sequencia bimiria:

CI,O == [aJo == (0,0, ... ,0,0)

CI,l == tah = (0,0, ... ,0,1)
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CI,21-2 = [ab-2 = (1,1, ,1, O)

CI,21-1 = [ab-1 == (1,1, ,1,1)

Seja, então, f1 (a1) a probabilidade de que a origem esteja no estado a1,

h(aI, (2) a probabilidade de que os dois sítios na segunda linha estej am nos

estados a1, a2 , respectivamente, ou genericamente,

fi (aI, a2, ... , ai) igual à probabilidade de que os l sítios na

linha l estejam, respectivamente, nos estados a1, a2, ... , ai

o que corresponde à probabilidade de ocorrência da configuração (a1, a2, ... , ai).

o processo de recorrência descrito anteriormente pode então ser expresso

matematicamente, partindo da origem ocupada. Assim,

(3.12)

onde o delta de J( ronecker obriga f1 (l) = 1 e f1 (O) = O,

(3.13)
a'1

e

(3.14)

Genericamente, a probabilidade associada à configuração (aI, a2, , ai) na

linha l (l ~ 3) depende de todas as possíveis configurações (a~, a~, , aÍ-I)
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na linha anterior I - 1 :
l-I

!I(aI, a2, ... , ai) = L [W (atla~)[Il W (aj \aj_l , aj)] W (ada;_I) ]JI-l (a~, a~, ... , a;_l)
uí ,... ,uí_l j=2

(:3.15)

A expressão 3.15 mostra claramente que o método é de matriz de trans

ferência. A matriz de transferência TI armazena o polinômio !I([a]i) na

i-ésima linha, dispondo seus termos em colunas. O número de linhas de

TI é, portanto, igual a 21, enquanto o número de colúnas pode ser fixado,

mantendo-se o polinômio até uma determinada ordem em q (ou p ). A partir

de TI, segundo 3.15, podemos gerar TI+l e assim sucessivamente, até obtermos

a matriz TN referente às 2N configurações na N-ésima linha.

Somando-se 3.15 sobre todas configurações (aI, a2, ... , at) e aplicando-se
3.11, obtemos

l-Il: [I:TV( alla~) rr [I:vV( aj laJ-l, aJ)] L Hl( alla~_I) ]fl-l (a~, ... , aLI) =
uí, ... ,uf_l U1 j=2 u) u/

L !1-1(a~, ... , a~_I)
a~ ,... ,0";_1

de onde segue

(:3.16)

O"l"",O"N Ul,···,UN_l

(3.17)
u1

(3.18)

A probabilidade PN (q) se expressa como

PN(q)= L !N(a1, ... ,aN)
[u];,i#O

onde a soma é realizada sobre todas as configurações [aji, com exceçào da

configuraçào [ajo = (O, O, ... , O). Utiliza.ndo-se :3.17, a expressão :3.18 pode
também ser escrita como

(:3.19)
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A série SN(p) em 3.8 pode ser reescrita corno

N

SN(p) = L [L nl,i il([a]i)]
1=1 [0'];

(3.20)

onde nlti é o número de sítios ocupados da i-ésima configuração CI,i = [ali =
(at,a2, ... ,adinalinhal.

3.4 Aplicando-se o método

Para exemplificar o método, calculemos os polinômios PN(q) e SN-1(P)

até N = 4, utilizando os pesos W(ailaj,ak) e W(ai\aj) determinados pela

expressão 3.9 e as probabilidades (il(a1, a2, ... , ai) ) de ocorrência das con

figurações.

Na primeira linha (I = 1), a origem ocupada está expressa em 3.12 :

ft(l)=l

idO) = O (3.21 )

Na segunda linha (l = 2), as quatro (22) configurações são dadas por 3.13:

12(0,0) = vV(011)vV(Oj1) = q2

12(0,1) = 12(1,0) = W(011)lV(111) = pq

12(1, 1) = W ( 1\1 ) vV ( 111) = p2

(3.22)

Na terceira linha (I = 3), são oito (23) as possíveis configurações dadas
em 3.14 :

13(0, O, O) = W(OIO) vV(OIO, O) lV(OIO) 12(0,0)+

vV(OIO)vV(OIO, l)TV(Oll) 12(0,1)+

TV(Oll) vV(Oll, O) vV(OjO) 12( 1, 0)+

VV ( O11)VV ( O11, 1) I'V ( O11) h(1, 1)
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o que resulta,

e analogamente,

h(O, 1, O) = 2p2q2 + p3q2

13(0,1,1) = 13(1, 1,0) = p3q+ p4q

h(l, 0,1) = p4q

h(l, 1,1) = p5

Utilizando 3.23 e 3.15 com I = 4, podemos então calcular

(3.23)

14(0, O, O, O) = q2 + 2 P q3 + p2 q3 + 4 p2 q4 + .5 p3 q4 + 2 p4 q4 + p5 q4 + p4 q5

(3.24)

A probabilidade PN( q) pode então ser facilmente obtida a partir de 3.19 ,

com a utilização dos resultados 3.21 a 3.24 e a substituição p = 1 - q :

P2(q) = 1 _ q2

P3( q) = 1 - q2 - :3q3 + 4 q4 _ q5

P () 1 2 3 3 Q 4 + 34 5 '3~ 6 + l~ 7 3 84 q = - q - q - uq q -. I q I q - q

Da mesma forma, a expressão :3.20 , na variável p, fornece:

52(p)=1+2p

53 (p) = 1 + 2 p + 4 p2 _ p3
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Desenvolvemos um programa FO RTRA N (ver Apêndice C) para o cálculo

de PN( q) através deste método de matriz de transferência e, com algumas

alterações, adaptamos o mesmo programa para o cálculo de SN(p).

No capítulo seguinte, apresentamos os polinômios PN(q) obtidos com a

execução do programa, para valores de N variando de 1 até 15. Os polinômios

foram mantidos até ordem q16. Analisando-se dois polinômios consecutivos

PN(q) e PN+1(q), observamos que os coeficientes de qO,ql,q2, ... ,qN, em am

bos os casos, são iguais. Matematicamente,

g(N)

PN(q) = L aN,m qm
m=O

(3.27)

onde g(N) = 2 + 3 + ... + N = (N - 1)(N + 2)/2 corresponde ao número de

sítios até N-ésima linha (excluindo a origem) relativos a uma configuração

da rede em que todos eles estão ocupados, contribuindo, portanto, com um

termo de ordem máxima r(N) = (1 - q )g(N). Além disto, a análise dos coefi

cientes aN,m mostra que os mesmos não se alteram para m :::;N :

m::;N (3.28)

com ao,o = 1 .

Este fato, aliado à definição de P( q) na expressão 3.7, permite concluir

que PN( q) fornece P( q) correto até ordem qN. A probabilidade de percolação
pode então ser escrita como

=
P(q) = P=(q) = L am,m qm

m=O

Uma vez obtido P15(q), expandimos P(q) até ordem q15 :

(3.29)

P( q) = l-q2-:3q3-8q4-21q5-56q6-154q7 -434q8-1252q9 -3675ql0 -10954ql1

- 33044q12 -100676q13 - 309569q14 - 957424q15 + O(q16) + .... (3.30)

Na verdade, extrapolamos também o coeficiente seguinte a16,16 = -2987846,

através da comparação das diferenças ( aN.N+l-aN+l,N+l ) com uma sequência
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matemática definida (ver seção 3.5). Ao todo, a série P( q) previamente publi

cada (ver expressão 3.6)foi acrescida de 6 novos termos. No capítulo seguinte,

utilizamos o método de Aproximantes de Pade' aplicado à série P( q) para

estimar qc e o expoente crítico /3.

Da mesma forma, verificamos que cada polinômio SN(p) fornece S(p)

correto até ordem pN -1, o que demonstra que, a princípio, este método de

matriz de transferência também pode ser aplicado para a expansão em série

de S(p). Contudo, neste caso, os resultados obtidos (até ordem p14) não

competem com aqueles previamente publicados (até ordem p48) através da

análise dos momentos de conectividade de pares (Essam et ai , 1988).

3.5 Dissecções de uma Bola

Os coeficientes aN,m definidos em 3.27 foram obtidos para valores de N
e m (inteiros) tais que: 1 ::;N ::; 15 e O ::;m ::; 1'6.Os resultados são

apresentados em tabelas no capítulo seguinte. Analisando-se as diferenças

(;3.31 )

obtivemos uma surpreendente sequência de números inteiros dI, d2, .•. , d14 :

1,3,12,55,273,1428,7752,43263,246675,1430715,

8414640,50067108,300830572,1822766520.

Esta sequência corresponde exatamente à enumeração das dissecções de

uma bola! (Beineke e Pippert, 1971; Sloane, 1973). Um tetraedro regular

inscrito em uma esfera representa claramente uma dissecção de uma bola.

Dada uma dissecção com n vértices, como um poliedro inscrito, uma dissecção

com n+1 vértices é um poliedro obtido adicionando-se um novo vértice sobre

a bola (que não esteja sobre a projeção, a partir do centro, de alguma aresta

do poliedro) e unindo-o aos três vértices vizinhos com arestas. A quantidade

D(n) que gera a referida sequência pode ser interpretada como o número

46



de possíveis poliedros (com n vértices) construídos sobre uma dada base

triangular através da adição de tetraedros sobre as faces. Tais poliedros não

são necessariamente diferentes, podendo ser equivalentes sob rotações e/ou

reflexões. A figura 3.4 esquematiza a construção de um tetraedro (n = 4) a

partir de uma base triangular (n = 3), seguida da enumeração dos possíveis

poliedros com n = 5 vértices (D(5) = 3).

n=3

n.-s

Figura 3.4: Esquema da enumeração D( n) de possíveis poliedros (de n
vértices) que dissecam uma bola: D(3) = 1, D(4) = 1, D(5) = 3.

o problema da enumeração das dissecções de uma bola foi resolvido por

Beineke e Pippert (1971). A fórmula geral D(n) obtida é

(3n - 9)!

D(n) = (n _ 3)! (2n - .5)!
(3.32)

gerando asequência [1,1,3,12,55,273,1428,7752, ... ], paran 2: 3. Foi com

satisfação que verificamos a conexão entre o problema de enumeração descrito
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acima e a percolação direcionada por sítio:

dN = D(N + 3) = (3N)! (3.33)

No contexto da percolação direcionada por ligação (Baxter e Guttmann,

1988), também verificou-se uma identidade entre diferenças de coeficientes e

uma sequência definida pelos números de Catalan Cn = (2n)1/n! (17, + I)! .

Estes, por sua vez, correspondem ao problema das dissecções primeiramente

formulado por Euler como o número de modos de se dissecar um polígono

convexo de 17, + 2 lados em 17, triângulos.

A manutenção dos polinõmios PN(q) (N = 1,2, ... ,15) até ordem q16 foi

necessária para a obtenção do coeficiente a15,16 = 11121767818 que, junta

mente com 3.31 e 3.33, sugere a extrapolação do coeficiente a16,16 :

~.5!

d15 = Cl15,16 - Cl16,16 = D( 18) = 15131!

de onde obtemos

Cl16,16 = -2987846

acrescentando mais um termo à série P( q) em 3.30.
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Capítulo 4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os coeficientes aN,m definidos na expressão 3.27, PN(q) = L~~6aN,mqm ,

foram obtidos com a execução de um programa FO R T RA N (ver Apêndice C)

baseado no método de matriz de transferência. Os resultados são apresen

tados nas tabelas 4,5 e 6, para todos possíveis valores de Nem (inteiros)

compreendidos nos intervalos: 1 ::; N ::; 15 e O ::; m ::; 16. Notemos que

aN,m está definido para O ::; m::; g(N) = (N - l)(N + 2)/2, sendo que para

m > g(N) os coeficientes aN,m podem ser definidos como nulos.
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Coeficientes aN,m

fi N= 1N=2N=3N=4N=5
O

11111

1
OOOO

2
-1-1-1-1

3
-3-3-3

4
4-8-8

5
-134-21

6
-37217

7
17-466

8
-3478

9
O-256

10
56

11
9

12
-7

13
1

14
O

15 16

Tabela 4
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Coeficientes aN,m

m N=6N=7N=8N=9N = 10

O

11111

1

OO O O O

2

-1-1-1-1-1

3

-3-3-3-3-3

4

-8-8-8-8-8
5

-21-21-21-21-21

6

-56-56-56-56-56

7

1274-154-154-154-154

8

-43307318-434-434-434

9

7202-3516742011-1252-1252

10

-690682960-265970243000-3675

11

3852-117951824442-19299591419761

12

-1222107948-15755857478749-13649504

13

533-662962021304-1810317963839181

14

-71030782-181630330095267-188080032

15

636-87421155040-36010396386063760

16

-321-19028-40088231589407-581007374

Tabela 5
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Coeficientes aN,m

m N=l1 N = 12N = 13N = 14N = 15
O

11111
1

OOOOO

2
-1-1-1-1-1

3
-3-3-3-3-3

4
-8-8-8-8-8

5
-21-21-21-21-21

6
-56-56-56-56-56

7
-154-154-154-154-154

8
-434-434-434-434-434

9
-1252-1252-1252'.

-1252
-1252

10
-3675-3675-3675-3675-3675

11
-10954-10954-10954-10954-10954

12
8381596 -33044-33044-33044-33044

13
-9494068149966432-100676-100676-100676

14
522126787-653015933300521003-309569-309569

15
-18193657354138745683-44568689041821809096-957424

16
4460881524-1669277990632039190242-30252020.53411121767818

Tabela 6

Os coeficientes am,m da expansão em série 3.29, P(q) = L~=oam,m qm ,

foram obtidos até m = 16. Os resultados são apresentados na tabela 7.
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~ Coeficientes am,m 11

m am,m
O

1
1

O

2
-1

3
-3

4
-8

5
-21

6
-56

7
-154

8
-434

9
-1252

10
-3675

11
-10954

12
-33044

13
-100676

14
-309569

15
-957424

16
-2987846

Tabela 7

o parâmetro de ordem para este sistema é a probabilidade de percolação ,

que tende a zero de acordo com a lei de potência

(4.1 )

para q ---+ q;, onde qc = 1 - Pc é o limiar de percolação e j3 é o expoente

crítico. Equivale à expressão 2.28 da percolação usual.

Séries de parâmetro de ordem são geralmente apropriadas à análise através

de Aproximantes de Pade' de sua derivada logarítmica (Dlog Pade').

O método de Aproximantes de Pade' é descrito no Apêndice B. Através

dos Aproximantes de Pade' [L, AI] para a série d~ln P( q) , com L + j\ll :S 15,
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obtivemos estimativas de qc e (3. Os resultados são apresentados na tabela 8.

Aproximantes DLOG PADE' de P(q)

N [N-l,N] [N,N][N+l,N]

qc

(3qc(3qc(3

4
0.293940.26880.293910.26870.294270.2720

5
0.293930.26880.294330.27270.294300.2723

6
0.294270.27190.294320.27250.294270.2720

7
0.294420.27390.294450.27450.294480.2750

8
0.294510.2759

Tabela 8

Há uma tendência ascendente para limites em torno de qc = 0.2945 e

(3 = 0.276. O valor estimado de qc está completamente compatível com qc =
0.294511 ± 0.000004 previamente proposto por Essam ei ai (1988), através

da análise da série S(p). O expoente crítico (3 = 0.276 é uma boa estimativa

comparada ao valor (3 = 0.2764 ± 0.0001 calculado por Baxter e Guttmann

(1988) através da percolação por ligação na rede quadrada direcionada. Isto

confirma uma vez mais que a universalidade é válida na percolação por sítio

e por ligação.

Como nossos valores para qc e (3 são menos precisos que os valores obti

dos por Essam ei ai (1988) e Baxter e Guttmann (1988), respectivamente,

utilizaremos estes últimos para obter refinamentos.

Segundo Gaunt e Guttmann (1974), os aproximantes de Padé para a série

d

(q - qc) dq InP(q) ,
(4.2)

com uma boa estimati va de qc (ou valor exato), podem fornecer uma melhor

estimativa do expoente crítico (3. A tabela 9 apresenta os refinamentos (3

assim obtidos, com qc = 0.294511.
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Refinamentos do expoente crítico /3
através de Aproximante de Pade' de (q - qc) ta lnP(q)qc = 0.294511

N
[N-l,N][N,N] [N+l,N]

4

0.2729290.260376 0.275017

5

0.2748290.275265 0.274598
6

0.2795870.275471 0.275643
7

0.2756100.275790 0.275789
8

0.275789

Tabela 9

Reciprocamente, utilizando-se uma boa estimativa de /3, os aproximantes

de P adé da série

[P(q)]l/.B (4.3)

podem fornecer estimativas melhores de qc. A tabela 10 apresenta os refina

mentos qc assim obtidos, com /3 = 0.2764.

Refinamentos de qc

através de Aproximantes de Pade' de [P(q)]1/t3

/3 = 0.2764
N

[N-l,N][N,N][N+l,N]
5

0.2946820.294661 0.294143
6

0.2947100.294461 0.293865
7

0.2946430.294562 0.294548
8

0.2945450.294541

Tabela 10
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Capítulo 5

CONCLUSOES

Iniciamos este trabalho estudando os fundamentos da teoria de percola

ção. Desenvolvemos, então um método de matriz de transferência para a

expansão em séries de potências de P(q) e S(p) (alta e baixa densidades). A

série P( q) foi estendida até ordem q16.

O método permitiu estabelecer uma interessante conexão entre o pro

blema da percolação por sítio na rede quadrada direcionada e o problema

da enumeração das dissecções de uma bola, através de uma relação existente

entre as diferenças de coeficientes e uma sequência matemática de números
inteiros.

A análise da série P( q) através de aproximantes de Pade' conduziu a esti

mativas da probabilidade de ocupação crítica Pc e do expoente crítico ;3. Os

resultados são completamente compatíveis com os valores Pc e;3 previamente

publicados por Essam et ai (1988) e Baxter e Guttmann (1988), respectiva
mente.

A aplicação computacional do método esteve limitada principalmente pelo

tempo de execução do programa. A cada etapa, ao se passar da linha I para
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a linha 1+ 1, o número de combinações de estados de uma linha e sua an

tecedente cresce de 2/-1.2/ para 2/.2/+1, com um fator, portanto, igual a 4.

Assim, do cálculo de PN(q) para PN+1(q), verificamos que o fator de aumento

do tempo computacional era aproximadamente igual a 4. Além disto, como a

razão entre o número de configurações de uma linha e a linha anterior é igual a

2, as matrizes de transferência, a cada etapa, dobravam de tamanho, criando

uma limitação quanto à armazenagem de informações. Estes problemas

foram atenuados desenvolvendo-se um programa FORTRAN que explorasse

as configurações simétricas por reflexão, em uma dada linha. Refletindo-se

uma dada configuração, obteremos uma configuração simétrica com a mesma

probabilidade de ocorrência. Este fato, aplicado computacionalmente, per

mitiu reduzir o tempo de CPU e a memória ocupada a um fator tendendo a

1/2 para N grande. Com isto, calculamos os polinômios PN(q) até .TV = 1.5,

mantendo seus termos até ordem q16. O tempo de CPU dispendido para o

cálculo de P15(Q) foi de 36 horas, no sistema CONVEXo

Como continuação do presente trabalho, propomos que este método de

matriz de transferência seja utilizado para o cálculo da probabilidade de per

colação no backbone B(p). (Ver Arara et ai , 1982; Fractals, Jens Feder).

O método pode ser diretamente aplicado a este cálculo se excluirmos as

configurações de clusters em que a um sítio ocupado se sucedam dois sítios

(primeiros vizinhos) vazios. Estes sítios são chamados de dangiing ends e não

pertencem ao backbone do cluster infinito. Como B(p) segue a lei de potência

B(p) cx (p - Pc )213 , através da análise da série obtida podemos, então, estimar

o valor crítico Pc e o expoente crítico ;3 .
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Apêndice A : MÉTODOS DE EXPANSÕES EM
SÉRIES

Dois métodos de expansões em séries, relativos à percolaçã.o por ligação

são apresentados a seguir. O primeiro, descrito por J. Blease (1977), utiliza

operadores (horizontais e verticais) para a obtenção dos momentos de conec

tividade de pares fJn(P). O segundo, devido a R. J. Baxter e A. J. Guttmann

(1988), através de um método de matriz de transferência, obtem a expansão

em série da probabilidade de percolação. Em ambos os casos, as ligações

(bonds) estão presentes com probabilidade P ou ausentes com probabilidade

q = 1 - P, na rede quadrada direcionada.

Momentos de Conectividade de Pares

A conectividade de pares Pij (p, R~j) é a probabilidade de que haja pelo

menos um caminho ligando dois sítios i e j da rede. Fixando-se o sítio i como

a origem da rede, os momentos fln da conectividade de pares são definidos

por:

fJn(P) =< r~j >= L r~jPoj(p,R:j)
jES
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onde roj = IR:jl é a distância da origem ao sítio j e S é o conjunto de todos
sítios da rede.

Para obter J.ln (p) correto até ordem pM -1, construímos uma seção finita de

sítios M x M na rede quadrada direcionada. Definimos a k-ésima fronteira

recursivamente como o conjunto de sítios na seção que podem ser alcançados

com um passo a partir da (k-l )-ésima fronteira.

A seção da rede é construída pela escolha apropriada de uma fronteira

inicial (que contenha a origem) e a construção de um número fixo de fronteiras

sucessivas. Um dado sítio da k-ésima fronteira é adicionado à seção da rede

até então construída e todas as ligações conectando este sítio à (k-l )-ésima
fronteira são então inseridas.

Quando todas ligações partindo de um dado sítio da (k-l )-ésima fronteira

forem inseridas, o referido sítio é removido da (k-l )-ésima fronteira. No

estágio da construção em que m sítios da k-ésima fronteira tiverem sido

adicionados, estes m sítios , juntamente com os sítios ainda não removidos

da (k-l)-ésima fronteira, formam a m-ésima fronteira intermediária.

Após todas ligações conectando sítios entre a k-ésima e (k-l)-ésima fron

teiras terem sido inseridas, nós inserimos as ligações conectando pares de
sítios dentro da k-ésima fronteira.

O conjunto de N sítios em uma particular fronteira possui 2N esta

dos, cada sítio estando no estado "molhado" (r) ou "seco" (1). A N-upla

(j 1 '.' ir) representa uma situação onde o primeiro sítio da fronteira está

"molhado", o segundo "seco" e assim por diante.

O estado esperado de uma fronteira é definido como a combinação linear

dos possíveis estados cujos coeficientes são as probabilidades de ocorrência

destes estados. Podemos operar sobre os estados esperados de fronteiras com

os operadores Vi e Hi (i = 1,2, ... ) definidos pelas equações:

(5.2)
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Hi ( ... TiL+1 ) = p ( TiTi+1 ) + q ( Tili+1 ... )

Hi ( Ti Ti+1 ) = ( Ti t+1 )

Hd" . li )= ( li ...)
Estes operadores adicionam sítios e inserem ligações à seção da rede já cons

truída. O operador V remove um sítio da fronteira e adiciona um sítio na

próxima fronteira, inserindo a ligação que conecta os dois sítios com proba

bilidade p. O operador Hi conecta (com probabilidade p) um par de sítios

vizinhos sem remover qualquer sítio da fronteira.

A probabilidade de que um dado sítio esteja "molhado" (isto é, a conec

tividade de pares deste sítio com relação à origem) é a soma das probabili

dades de ocorrência de todos estados em que o sítio está "molhado". Estas

probabilidades são dadas pelo estado esperado da fronteira.

A fronteira inicial é escolhida como o conjunto de sítios (da seção finita) na

mesma linha que a origem, para que a seção seja construída linha por linha.

Os únicos estados da fronteira inicial (com N sítios , por suposição) que

ocorrem com probabilidade não nula são estados da forma (TT ... T11 ... 1),

com m setas T seguidas por N - m setas 1 . Este estado ocorre com probabi

lidade pm-l q para m = 1, ... , N - 1 , e com probabilidade pN-l para o caso

m = JV.

Denotando-se o estado esperado da k-ésima fronteira por S(p, N, k), o

estado esperado da fronteira inicial é dado por:

S(p, N, 1) = q(T 11 ... l)+pq(TT 11 ... 1)+" .+pN-2q(TT ... Tl)+P''l-l(TT ... T)

(.5.3)

A construção de uma seção de sítios N x N na rede quadrada direcionada

é obtida utilizando-se os operadores V e H sobre o estado esperado da (k-1)

ésima fronteira para primeiramente se inserir N ligações verticais conectando

as fronteiras k e k-1, e então se inserir N -1 ligações horizontais (da esquerda

para a direita) conectando pares de sítios dentro dak-ésima fronteira. O
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estado esperado da k-ésima fronteira (k = 2, ... , N) é, portanto, dado por:

Depois de avaliar a equação 5.4 para as várias fronteiras (sujeitas à equação 5.3)

e calcular os valores apropriados de roj da equação 5.1, podemos obter uma

expansão em série de qualquer momento de conectividade de pares correta

até ordem pN -1 para a rede quadrada direcionada.

Como exemplo, calculemos fln(P) correto até ordem p2, através da cons

trução de uma seção finita de sítios :3 X 3 (ver figura 5.1).

· k-!

· ..... k=3

· 1<=2

c'A'

- .e......D

-

S
D'

...

-•••

..-

o

A

c

Figura 5.1: Seção finita de sítios :3 X 3 com fronteiras k=l, 2 e :3.

Definindo-se 8(k) = S(p, N, l..~),temos, de acordo com 5.:3 :

8(1) = q(j 11) + pq(jj 1) + zi(jjj)

Aplicando-se 5.4, obtemos:

H2H1 V3V2[qp(j 11)+q2(111)+p2q(jj 1)+pq2(l i1)+p3(jjj )+p2q(l jj)] = =

H2H1 [( qp+p2q2)(j 11)+(p2l+q2+pq3)(l11 )+p2l(l i1)+O(p3)+ ... ] = =
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De forma análoga,

5(3) = H2H1 V3V2 Ví5(2) = ... =

p2q3(i 11) + (q2 + 2pq3 + p2q3 + 3p2q4)(111) + O(p3) + '"

As distâncias r~i (n = 2,4) e as probabilidades Poi (soma das proba
bilidades relativas aos estados em que o sítio j está "molhado" (T) ) estão

calculadas na tabela 11. Os sítios pertencem à seção finita da figurél:5.1 e as

aproximações indicadas mantém termos até ordem p2.

~ J ~~
O OO q+pq+p2=1

A,A'

11pq2 + p2q3 + p2q2 ::::::p

B
24p2q2 + p2q3 ::::::2p2

C,C'

416 p2q3 ::::::p2

D,D'

525 O

E
864 O

Tabela 11

Utilizando a definição 5.1 e os resultados da tabela 11, com termos até

ordem p2, segue:

/-lo(p) = 1+ 2p + 4p2 + .

/-l2(P) = 2p + 12p2 + .

/-l4(P) = 2p + 40p2 + .

J. Blease obteve expansões em série dos momentos /-ln(P) (n = 0,2,4)

até ordem p21. A melhor estimativa de Pc foi obtida utilizando-se o método

da razão na série /-lo(p) : Pc = 0.6446 ± 0.0002. Utilizando-se o método de
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aproximantes de Padé, com a lei de potência J-lo(p) <;x: (Pc - p)-"I, obteve

I = 2.271 ± 0.016.

Expansão em Série da Probabilidade de Percolação por
Ligação

Na percolação por ligação, a rede quadrada direcionada (ver figura 3.1)

contém ligações presentes com probabilidade P ou ausentes com probabilida

de q = 1 - p. Definindo-se PN( q) corno a probabilidade de que a origem O

esteja conectada a pelo menos um sítio da N-ésima linha base, através de

bonds (ligações), espera-se que P(q) = limN_= PN(q), para q < qc.

O método associa ao sítio j um estado aj tal que:

aj = +1, se o sítio j estiver conectado a, pelo menos, um sítio na linha

base,

aj = -1, caso contrário.

Sejam k, 1os sítios imediatamente abaixo de j, tal corno indica a figura 5.2.

Para que aj seja +1, j deve estar conectado a k (ou 1) por um bond e ak

(ou ai) deve ser +1.

Definindo-se W (aj lak, a!) corno a probabilidade de que o sítio j esteja

no estado aj dado que os sítios k,l estejam respectivamente nos estados

ak, ai ,segue que:

W(-Ib,c) = q(b+c+2)/2 VV( +Ib, c) = 1 _ q(b+c+2)/2

Definindo-se II(al, 0"2, ••• , O"L) corno a probabilidade de que os 1 sítios na

linha 1 estejam, respectivamente, nos estados aI, a2, ... , ai , segue que

(5.5 )
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+ +ÂÂÀÀ
+

1'9
+

P9

+ - +

Figura 5.2: Os quatro possíveis arranjos de bonds com (jk = -1 e 171 = + 1.

com fi dado pela fórmula de recorrência

I
fl( 171,172, ... , (7/) = L (11J;V( (jj l(j}, (j}H) )flH ((j~ ,.a;, ... , (j~+I) , (5.6)

o-~,. .. ,0-;+1 j=1

para I = 1,2, ... , N - 1 e com a condição de contorno

N

fN((jt,(j2, ... ,(jN) = IIb((jj,+)
j=1

(5.7)

Estas relações de matriz de transferência foram utilizadas para o cálculo

de fN-l, fN-2"'" fI. Utilizando-se .5.5, calcula-se, para pequeno N, os su

cessivos PN( q) :

P1 (q) = 1

P2(q) = 1 _ q2

P3(q) = 1- q2 _ 2q3 + q4 + 2q5 _ q6 , ...

O desenvolvimento de um programa F O R T R A N que utilizasse este método

permitiu calcular PN(q) para N = 1, ... ,24 até ordem N + 13 e posterior

mente, continuar o cálculo até N = 29.
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As expansões em série PN(q) = L::'=oaN,mqm mostraram que os coefi

cientes de 1, q, ... , qN permanecem inalterados ao se passar de N para N + 1,

isto é, aN,m = am,m para N ;::: m. Isto é consistente com P(q) = Poo(q) =
LN=OaN,NqN. Os primeiros 29 coeficientes de P( q) foram obtidos direta

mente, enquanto os coeficientes posteriores foram obtid?s através de relações
envolvendo as diferenças dN = aN,N+r - aN+1,N+r e os números de Catalan

CN = (2N)!jN!(N + I)! . Isto permitiu estender P(q) até ordem q41.

A análise da série P(q) através de aproximantes de Padé conduziu às

estimativas qc = 0.355299 e /3 = 0.2764 para o problema da percolação por

ligação na rede quadrada direcionada.
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Apêndice B : MÉTODOS DE ANÁLISE DE SÉRIES

D.S. Gaunt e A.J. Guttmann

Consideremos o uso de expansões em série de potências no cálculo das

propriedades de um modelo, particularmente na região crítica. No ponto

crítico Zc, as funções F(z) de interesse têm singularidades em lei de potência
da forma

"
F(z):::::::A(l--=-)-.\ , (z--+z;) , (5.8)

Zc

onde). é o expoente crítico e A é geralmente chamada a amplitude da singu

laridade. Suponhamos que a função F( z) tenha uma expansão em série de

potências da forma
00

F(z) = I>nzn
n=O

(5.9)

em torno da origem z = O. Se limn_oo lan!-l/n = Zo, então a série converge

para Izl < Zo e diverge para Izl > zo. Correspondentemente, deve haver

no mínimo uma singularidade (ponto não analítico) sobre o círculo de con

vergência I z 1 = ZO·
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Método da Razão

o método da razão é geralmente usado para determinar a singularidade

que reside no eixo real e é dominante. Vamos supor que a singularidade

dominante de alguma função F(z) esteja sobre o eixo real positivo em z =
'::0 = Zc e que os coeficientes sejam de mesmo sinal. (Se os sinais alternam,

fazer z ~ -z). Segue de 5.9 que

(.5.10)

ou mais precisamente

onde a função f( n) satisfaz

Ji.I~)f(nW/n = 1

e 11 = 1/ Zc. Para f(n) consideremos a forma

f(n) = A (9 + 1)(9 + 2) ... (9 + 12)
n!

que se comporta assintoticamente como

f(n) ;::::;An9/f(9 + 1)

(.5.11)

(.5.12 )

(.5.13)

( .5.14)

onde f(x) é a função gama. Esta forma implica para 9> -1 e z real que

F(z);::::; A(1-IlZ)-(!+9)[1 + 0(1 -ttz)] , (z ~ z;). (.5.1.5 )

Evidentemente. os parâmetros 9 e A determinam diretamente o expoente

crítico e a amplitude. Consideremos as razões de coeficientes sLlcessivos

1'" = (/1I/a"-1

6'1

(.5.16 )



De 5.10 e 5.14 esperamos que

9 1
I-'n ~ 1-'[1 + - + 0(-)] , (n -HXJ) ,n n2

(5.17)

tal que as razões variem linearmente com l/n conforme n ~ 00. A inter

secção sobre l/n = O fornece Zc, e da inclinação 1-'9, 9 pode ser determinado.

Se o valor exato do ponto crítico é desconhecido, uma estimativa preli

minar de I-' é geralmente obtida da sequência

1
Il(n, m) = --[nl-'n - 1nl-'m]n-m (.5.18)

ao se estimar o valor limite conforme n ~ 00. Fazer m = n -- 1 corres

ponde ao cálculo de intersecções lineares de pontos adjacentes. O uso de

pontos alternados m = n -- 2 é mais frequente, pois conduz a sequências mais

regulares.

Uma estimativa de g, da mesma forma, é geralment~ obtida da sequência

( [ /""gn,m)=n .-1]
1"(11.171)

correspondente às intersecções lineares p( n, /TI,).

Aproximantes de Padé

(5.19)

Os aproximantes de Padé (Padé, 1892) foram introduzidos na física por

Baker e Gammel (1961) e primeiramente aplicados aos fenômenos críticos

por Baker (1961). Seu método permite que diversas singularidades no plano

complexo z sejam estudadas simultaneamente.

O aproximante de Padé [L. AI] de uma função F (z) é a razão de um

polinômio Pd z) de grau L por um polinômio Q j\f (::) de grau Jl.

[L. M] == Pdz) == Po + ]JIZ + P2Z2 + + PLZL
QM(Z) 1 + (/lZ + q2::2 + + qM;;M
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Os coeficientes Po, Pl, P2,.·. ,PL e ql, q2,·.·, qM são escolhidos tal que a

expansãode [L, M] concorde com a expansão de F(z) até ordem L + M, isto,
e:

F(z) = [L, M] + O(zL+M+l) (5.21)

Os coeficientes assim escolhidos são únicos, como mostrado por Baker (1965).

O método direto é geralmente usado para gerar aproximantes de Padé. Equa

cionando os coeficientes de zL+l até zL+M em 5.21, obtemos Ai equações line

ares simultâneas para ql, ... , qM. A substituição de sua solução nas (L + 1)

equações lineares obtidas ao se equacionar os coeficientes de ZO até zL em

5.21, então conduz aos coeficientes po até PL.

Na prática, a solução das equações matriciais correspondentes é feita no

computador e envolve inversão de matrizes.

Se a expansão da série F( z) é conhecida até ordem zN. então os aproxi

mantes [L, JVI] podem ser distribuídos numa tabela de Padé, com L+JVI :s: N.

Os aproximantes diagonais [n, n], ou qualquer sequência diagonal prOXlma

[n + j, n], convergem mais rapidamente.

Apliquemos o método ele Padé a uma função dada por

F (z) ~ (l - ~ )-.\ A (z) , (z --+ z~).

Se A( z) é analítica em z = Zc = 1/ p, então

(5.22)

F(z) ~ A (1 - pz)-'\ [1 + 0(1 - pz)] , (5.23)

onde A = A(zc) e ,\ = 1 + 9 permitem contactar com 5.15 . Segue que a

derivada logarítmica

d -/\ [ ]D(z)=-lnF(z)~ . 1+0(z-zcJ . (z--+zcl.
dz (z - zcJ

(5.24)

tem somente um pólo simples em Zc (Baker. 1961). Desde que aproximantes

de Padé podem representar pólos simples exatamente, aproximantes da série
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D( z) devem convergir bem mais rápido que aproximantes da série F( z). Se

um aproximante tem um pólo na vizinhança de Zc, sua localização fornecerá

uma estimativa de Zc, enquanto o correspondente resíduo será uma estima
tiva de -/\.

Se o valor exato ou uma boa estimativa de /\ é disponível, os pólos apro

priados dos aproximantes da série

(.5.25)

deveriam dar uma sequência mais rapidamente convergente de estimativas

de Zc (Baker, 1961). Além disso, os resíduos correspondentes conduzem a

estimativas de -zcA1/", e portanto da amplitude A.

Inversamente, se o valor exato ou uma boa estimati va de Zc é disponível,

uma melhor estimativa do expoente crítico deveria ser obtida fomando aproxi

mantes de Padé das séries

X"(z) == (zc - z) D(z) ~ /\ + O(z - zcJ . Z - zc, (5.26)

e avaliando-os em z = zc, onde À"'(z) é analítica (Baker. 1961). Alternativa

mente. e particularmente se Zc é conhecido com precisão moderada. a sene

para

!!:....lnal'~ /\+1+0( __ ,-,) Z-Zc,dz r - ~ --- ~"""c ~

!!:.... ln F '" /\
dz

(.5.27)

pode ser mais Útil (Baker, 1961). Note que o cálculo desta série não envolve

Zc· Assim, aproximantes de Padé avaliados em Zc clevei'iam melhorar as esti

mativas de À.

Se ambos Zc e /\ forem conhecidos precisamente, melhores estimativas de

A poderào ser obtidas (Essam c Fisher. 196:3) formando-se aproximantes de
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Padé para a série

(5.28)

avaliando-os em Zc, e elevando o resultado à potência ,\. Além disto, um

dos aproximantes de ordem superior deve permitir uma excelente fórmula de

extrapolação para F( z) sobre toda a faixa que vai de z = O até Zc. (Essam e

Fisher, 1963).
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Apêndice C : PROGRAMA PARA O CÁLCULO DE
?v(q)

Esta é a versão final do programa FORTRAN que desenvolvemos para

o cálculo dos polinômios PN (q), atra vés do método de matriz de trans

ferência com que abordamos o problema da percolação por sítio na rede

quadrada direcionada. O programa pode transferir informações até a N-ésima

linha e atribui probabilidades de ocorrência iguais para as configurações

simétricas por reflexão. Fixamos Nmax = 1.5 para o cálculo de P15 (q).

O tempo de cru relativo à sua execução num CONVEX foi de :36 horas.

SÉRVICO DE -aTsCT2TrfcA li iNfCHMA~Xa~ffOSC
FfSICA

-.)I~



******************************************************************

******************************************************************

*************** P RO B V E X *** 15****************************
******************************************************************

************************************************ U·p C N - 91 ****
******************************************************************

** Este programa utiliza o metodo da matriz de transferencia
** para o calculo da probabilidade de percolacao por sitio
** Pn( q) na rede quadrada direcionada, ate' ordem N.
******************************************************************

******************************************************************

INTEGER X,I,J,K,Kl,K2,EA,EB,EC,N,NMAX,ORD
INTEGER ESTADO,COLUNA
INTEGER S(0:17)
INTEGER*8 D,MAIOR
INTEGER*8 PP(0:17)
INTEGER*8 P(0:1,0:17),Q(0:7,0:1)
INTEGER*8 T(0:16384,0:17),TN(0:32768,0:17)
PARAMETER(ORD=17)
PARAMETER(NMAX=15)
OPEN(7 ,FILE= 'prob15')

******************************************************************

*
*
*

Matriz inicial T(I,J) :
I=1, ... ,(2**(N-l))-1 ; J=O, ... ,ORD
Inicialmente todos elementos sao nulos.

T(l,l)=l
T(1,2)=-1
T(2,1)=1
T(2,2)=-1
T(3,O)=1
T(3,1)=-2
T(3,2)=1

******************************************************************

*
*
*
*

Construcao da matriz Q(X,I) ; X=O,I, ....7 e 1=0,1
Para um dado indice X, tem-se o fator f(q) = Qo + Ql.q ,
onde Qo=Q(X,O) e Ql=Q(X,l).
Inicialmente, todos Q(X,I) sao nulos.
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Q(O,O)=l

DO 50, X=1,3
Q(X,l)=l
Q(X+4,0)=1
Q(X+4,1)=-1

50 CONTINUE

******************************************************************
******************************************************************

* ETAPAS SUCESSIVAS

DO 155, N=3,NMAX-1

*
*
*
*
*
*
*
*

Variacao dos estados correspondentes 'a linha N.

Estados EB=1,2,000,(2**N)-1.
[S(N-1), ... ,S(1),S(0)] = [00,,001] , [00"010] , "0
Obtencao de TN(EB,I) , I=0,1, ... ,ORD , que corresponde
ao conjunto de coeficientes da Probabidade de Percolacao
para um dado estado EB . Note que TN(O,I) = O .
A Probabilidade de Percolacao total PP(I) corresponde 'a
soma dos TN(EB,I) sobre os estados EB.

DO 130, EB=1.(2**N)-1

DO 55, I=O,ORD

TN(EB,I)=O
55 CONTINUE

EC=O

60

*
*
*

*

DO 60, I=0,N-1
S(I)=IBITS(EB,I, 1)
EC=EC+(S(I)*(2**(N-1-I» )

CONTINUE

Este bloco IF explora a simetria do problema.
Se EB corresponde a [S(N-l), ... ,S(O)] , entao
EC e' o numero correspondente a [S(O), ... ,S(N-l)].

IF (EB.LE.EC) THEN

Variacao dos estados correspondentes 'a linha (N-l).



*
*
*
*
*
*

*

70

*

80

*

Estados EA=I,2, ... ,(2**(N-l))-1.
Para cada EA, multiplica-se o polinomio T(EA,I) pelos
pesos correspondentes. Tais polinomios produtos soma
dos sobre todos estados EA fornecem TN(EB,I).
P(O:I,I) e' utilizado durante as multiplicacoes.
Q(X,O:I) corresponde aos fatores ° , 1 , q ,I-q .

DO 110, EA=I,(2**(N-l))-1

Peso correspondente ao sitio extremo 'a direita.

X=4 *S(°)+2*IBITS(EA,0, 1)

P(I,O)=Q(X,O)*T(EA,O)
DO 70, 1=I,ORD
P(1 ,I)=Q(X,O)*T(EA,I)+Q(X, 1)*T(EA,I-l)

CONTINUE

Peso correspondente ao sitio extremo 'a esquerda.

X=4 *S(N-l )+2*IBITS(EA,N-2, I)

P(O,O)=Q(X,O)*P( 1,0)
DO 80, 1=I,ORD
P(O,I)=Q(X,O)*P(1 ,1)+Q(X,1 )*P( 1,1-1)

CONTINUE

Pesos correspondentes aos sitios internos.

KI=O
K2=1

DO 90, J=I,N-2

X=4 *S(J )+IBITS(EA,J-l,2)

P(K2,0)=Q(X,0)*P(Kl,0 )
DO 85, 1=I,ORD
P(K2,1)=Q(X,0)*P(Kl ,I)+Q(X, 1)*P(Kl,l-l)

85 CONTINUE

K=Kl
Kl=1\:2
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K2=K

90 CONTINUE

DO 100, I=O,ORD

TN (EB,I)=TN (EB,I)+ P(K 1,I)
100 CONTINUE

110 CONTINUE

ELSE

DO 120, I=O,ORD
TN(EB,I)=TN(EC,I)

120 CONTINUE

ENDIF

130

*
*

CONTINUE

Atribuindo a Matriz de Transferencia TN(I,J)
'a Matriz T(I,J) para o calculo da proxima etapa.

IF(N.LT.NMAX-l) THEN

DO 150, I=1,(2**N)-1
DO 140, J=O,ORD

T(I,J)=TN(I,J)

140 CONTINUE
150 CONTINUE

ENDIF

155

*
*

156

CONTINUE

Calculo da Probabilidade de Percolacao atraves da

Soma dos TN(EB,I) . Inicialmente PP(I)=O.

DO 157, EB=1,(2**(NMAX-1))-1
DO 156, I=O,ORD
PP(I)=PP(I)+ TN(EBJ)

CONTINUE
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157

*

*
*

CONTINUE

Calculo de PN(q) = 1 - Probab.[S(N-l),oo.,S(O)]=[O,O, ... ,O]

Probabilidade de [S(N-2),oo.,s(0)]=[O,oo.,0] corresponde a
1 - PP e e' armazenada em TN(O,I) :

TN(O,O)=l-PP(O)
PP(O)=O

DO 200, I=l,ORD

TN(O,I)=-PP(I)
PP(I)=O

200 CONTINUE

N=NMAX

*

*

270

*

280

*

Soma do produtorio dos pesos

DO 310, EA=0,(2**(N-l))-1

Peso correspondente ao sitio extremo 'a direita.

X=2*IBITS(EA,0,1 )

P( 1,0)=Q(X,0)*TN(EA,0)
DO 270, I=I,ORD

P( 1,I)=Q(X ,O)*TN (EA,I)+Q(X, 1)*TN(EA,I-l)
CONTINUE

Peso correspondente ao sitio extremo 'a esquerda.

X=2*IBITS(EA,N-2,1)

P(O,O)=Q(X,O)*P(l,O)
DO 280, I=I,ORD
P(O ,I)=Q(X,O)*P(l ,I)+Q(X,1 )*P( 1,1-1)

CONTINUE

Pesos correspondentes aos sitios internos.

K1=0
K2=1

77



DO 290, J=I,N-2

X=IBITS(EA,J-l,2)

P(K2,0)=Q(X,0)*P(Kl,0)
DO 285, I=I,ORD
P(K2,1)=Q(X,0 )*P(Kl ,I)+Q(X, 1)*P(Kl ,1-1)

285 CONTINUE

K=Kl
Kl=K2
K2=K

290 CONTINUE

DO 300, I=O,ORD
PP(I)=PP(I)+ P(Kl,1)

300 CONTINUE

310 CONTINUE

* Finalmente faz-se PP em 1 - PP

PP(O)=l-PP(O)

320

*

490

492

DO 320, 1=I,ORD
PP(I)=-PP(I)

CONTINUE

Escrevendo o Polinomio PP( q) no arquivo.

WRITE(7,490) N
FORMAT(/,lX,'Probabilidade de Percolacao : P ',12,' (q) ',j)

DO 492, J =O,N
WRITE(7,*) J ,PP(J)

CONTINUE

IF (N.LT.ORD) THEN

WRITE(7,*)

DO 494, J=N+l,ORD
WRITE(7,*) J ,PP(J)
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494 CONTINUE

ENDIF

WRITE(7,*)

WRITE(7,*) 'Programa PROBVEXI5'

CLOSE(7)

STOP

END

******************************************************************

********************************************* U P C N ************

****************** Versao Final: 19 de Novembro de 1991 ************
******************************************************************

..•••... II!'. t. _1, 0'. __ ..•••. ·_;....-~,·!"",..,..c···~".•••..··...•~··' ...•.·,..,.,...-,~·"-<'.· ..•·~·~"",··".,..,""·,..,,.';O" ••••••.
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