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EdudamOllne&b.dilledação o conteúdo de operadores da cadeia quiDtica

do modelo XY aniJotr6pico com interaçõee de três apina (XY triplete aniIoirópico). Ve-

rmC&1DOB que, como no cuo de interaçõee de doia apina, elite modelo pode ser visto como

uma superpoeição de duas cadei81quânticu Iaing, que neste CaIOapresentam interaçôel de

três spins (Iaing triplete). Como conseqüência, todo o conteúdo de operadores do modelo

XY triplete é obtido através de um estudo eiatemático do conteúdo de operadores do Iaing

triplete o que é feito numericamente aplorando-ee 81 relações entre 81lacunu de m•• a e

as dimeD11Ôe8 anômalas dOlloperadores do modelo, previstas pela invariância conforme.

We Itudy in thi8 work the operator content of the staggered XY model

quantum chain with three-spin interadioDl (ltaggered XY triplet). We verified that, as

in the case of two-spin interactioDl, this model can be viewed 81 a superpOllitionoi two

quantum laiDg chaiDs, but in thia case with three-spin interactioDl (Ising triplet). It ia

pouible therefore to obtain alI the operator content of the XY triplet model by a syatematic

numerical ana1yaisoí the Ising triplet'. operator content, which followaby exploiting the

relationa between the maBIgap amplitudes and the anomaloU8dimenaion of the operatora

oí the model, predicted by conforma!invariance.
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Introdução

o interesse em se estudar modelos com interaçÕe8 mais gerais do que in

terações de dois corpos surgiu com as evidências de efeitos importantes de atrações de muitos

corpos em teorias de ligas (1), problemas de superfície (2,3), estrutura do 3He sólido (.), etc.

Os primeiros modelos que surgiram focalizando o problema de interações

de multispin foram os modelos de Ashkin- Teller (5) e o modelo de oito vértices (6), ambos

em duas dimensões. Em seguida Baxter e Wu (7) resolveram exatamente o modelo de lsing

com interações de três corpos numa rede triangular, observando que na transição de fase

os expoentes diferiam daqueles do modelo de Ising com interação de vizinhos próximos

(Onsager).

Na década de 70 o estudo dos fenômenos críticos vivia uma época efer

vescente com a introdução das idéias de invariância de escala que levaram K. Wilson (8) a

int. oduzir a técnica do grupo de renormalização. Tal técnica revelou-se um método eficiente

na explicação dos valores dos expoentes críticos obtidos experimentalmente.

Por outro lado, também se iniciou neste período a investigação sobre o

comportamento de sistemas finitos ao redor do ponto crítico do sistema infinito. Como as

singub'ridad',s a~""Zecem-'penas nos sistemas infinitos estudou-se de que forma essas singu

laridades apareceriam à medida que o tamanho do sistema fosse aumentando. O primeiro

trabalho que abordou a teoria de escala para sistemas finitos (finite size scaling) foi de Fisher

e Barber (9), discutindo sistematicamente os efeitos de ta.ma.nho finito. A união de conceitos

advindos da teoria do Grupo de Renormalização e da teoria de finite size scaling possibi

litou um avanço considerável no estudo dos fenômenos críticos. Na linguagem de Grupo

de Renormalização o inverso do comprimento do sistema (L-1) é um parâmetro relevante

da mesma forma que o campo magnético e a temperatura. O próximo passo foi dado por

Nightingale que formulou o chamado "grupo de renormalização fenomenológico" possibili

tando um desenvolvimento computacional enorme, ideal para o tratamento de Hamiltonianas

quânticas.

Utilizando tais técnicas de finite size scaling Penson et al (11) e Debierre

e Turban (12) voltaram a estudar modelos com interaçÕe8 de multispin. No entanto as in-

vestigações não foram conclusivas e o comportamento crítico permaneceu sujeito a várias
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esclareceu os pontos que ainda se mantinham contraditórios.

Com o objetivo de continuar a explorar sistemas com interaçõeB de três

corpos é que surgiu o interesse pelo modelo XY triplete. Como veremos nesta dissertação

este modelo p088ui propriedades particulares que permitem uma equivalência exata com o

modelo de lsing triplete. Tal equivalência mostrará que o modelo XY triplete com condições

periódicas de contorno é uma composição do modelo de Ising triplete com diversas condições

de contorno.

Eda di8sertação está composta da seguinte maneira: no capítulo II apresen

tamos a teoria de invariância conforme e sua relação com o finite-me sca.ling. Apresentamos

um modelo XY triplete e o Ising triplete no capítulo III, no capítulo N mostramos nossoa

resultados numéricos referentes ao lsing triplete e finalmente no capítulo V, fazemos a análise

conforme do modelo XY triplete.
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A Invariância Conforme em duas dimensões

2.1 - Introdução

o estudo das traD8içães de fase de segunda ordem obteve um grande avanço

com a exploração das idéias de invariância de escala culminando no surgimento do Grupo

de Renormalização.

Sob uma transíormação de escala do espaço :

(2.1.1)

A idéia de que os sistemas físicos na criticalidade apresentassem uma sime-

tria maior do que a simetria de escala é antiga (Polyakov (25», porém não haviam sido obtidos

resultad,J8 sat1sfalooriosaté a análise feita por BPZ (13) para sistemas bidimensionais.

Em duas dimensões as t!'aD8Íormaçõea confoIY!l~ ~M geradas por todas as

funções analíticas, isto é, o grupo tem dimensão infinita. BPZ mostraram que por uma

transformação conforme z' = f( z) existem campos que 80 invés de se transformarem como

(2.1.2), transfonna,'ll-se como:

onde z = Z1 + iz2; Z = Z1 - iz2; Z - z' = fez); z - Z' = fez).

Os campos que se transformam segundo (2.1.3) são denominados campos primários, aos

quais são associados a dimensão anômala z, dada por z = ti. + ti. e o spin s = ti. - A.
Conhecendo a lei de transformação (2.1.3) e impondo invariância por

translação, rotação, dilatação (transformação de escala) e também invariância por tr~

formações conformes especiais é possível fixar a forma da função de dois pontos para um



campo primário. Estu propriedades implicam :

(2.1.4)

onde z = re,e, z = re-ie e o spin (~ = 6. - Xl descreve o comportamento angular da função

de dois pontos (ou função de correlação na linguagem de mecânica estatística).

2.2 - Relação entre Invariância Conforme e ftnite size scaling

Foi Cardy (20) quem observou que a relação das amplitudes do comprimento

de correlação em síatemu finitoe com as dimensões anômalas doe operadores de um modelo

no seu ponto crítico, era decorrência da invariância conforme do sistema infinito. Esta relação

já havia sido observada em vários trabalhos anteriores conforme mencionado na introdução.

O 1,rocedimento utilizado na obtenção de tais relações foi mapear \" plano infinito numa

cinta de larguara L com condições periódicas de contorno. Tal mapeamento é feito através

da função

L
w= -lnz2,..

o.>(Z)= -,=-lnZ
2Tt

Figura 1: A transformação (2.2.1) mapeia o plano .I em uma cinta finita na direção S( -L12 < S < L12) e
infinita em p.

A seguir obteremos tais resultados no caso de operadores escalares (A = X),



i.e. eem spin. Neste cuo 81 funções de correlação de d<is pontOl do operador t(z,1) no

plano infinito e na cinta eeião re1acionadOlda eeguinte maneira (veja 2.1.3) :

o comportamento crítico da função de correlação no plano infinito é dado por (2.1.4). Sul:.

li~uindo esta expreuão jUD~amen~com (2.2.1) em (2.2.2) ~IDOI:

(2.2.3)

_ 211' 2.Jif" - e'''r.
< +(Wl,ti11)+(W2,W2) >cinfel- (T) le't•• _ e'twtl~

Definindo-ee w = u + ill (u, 11e R) ~IDOI fiDaImeD~e

(211'IL)211
< .(Ul' 111).("2,112) >••••= ( )i

2co.th'(Ul - "2) - 2co.th'(tIt -112)

AnaIiaemae agora alguns casoe limites da equação (2.2.5). Na si~uação em

1
< +(UbVl)+(U2,fI2) >.-.- « )2 ( . )2)- (2.2.6)Ul - "2 + tIt - 112

que reproduz o comporiamento da função de correlação no plano infinito, dado por (2.1.4)

O outro limite intereuame é quando Ul - U2 » L. Neetaa condições a funç-IDde correlação

lMt comportará da forma :

onde o decaimento exponencial8urge devido à existência de uma escala no sistema (a largura

L da tira). Através de (2.2.7) podemoe identificar o comprimento de correlação e.c,do sistema

finito ueociado ao operador. :



(2.2.9)

Por outro lado sabemos que os diverl!108comprimentos de correlação se relar

cionam com a8 razões dos autovalores da matriz de transferência (~o, ~1 ••• ) através da

expressão

[ ~ ]-1G = ln ~:

onde Ào é o maior autovalor da matriz de transferência e ~i(i > O) são os autovalores

seguintes. Portanto a cada lacuna de massa da matriz de transferência do modelo corres

ponderá uma dimensão anômala de algum operador.

2.3 - O Espectro de Autovalores

Devido à invariância conforme do sistema iLfinito no seu ponto crítico con-

seguimos obter as propriedades críticas dos modelos estudando-os na sua geometria finita.

Como foi visto na seção anterior, a determinação das dimensões anômalas dos operadores

do sistema fica praticamente reduuda à. determinação dos autovalores da matriz de trans

ferência. No entanto, a determinação do maior autovalor da matriz de transferência é idêntica

à determinação do estado fundamental da Hamiltoniana quântica a ela associada, pois

(2.3.1)

onde fI, é em geral bastante complicada e T é o espaçamento da rede na direção temporal. No

entanto, tomando-se o limite de tempo contínuo T - O(Fradkin e SU8l!lkind(26»e mantendo

se o espaçamento na direção espacial fixo, (2.3.1) se reduz a

(2.3.2)

onde fI é a Hamiltoniana com tempo contínuo. Nesta formulação Hamiltoniana os campos

.(u, v) tornam-se operadores ~(v). Devido à. invariância translacional em v (no caso de

condições toroidais de contorno), os autoestados de b serão também estados de momento e

a Ha.miltoniana será diagonalizada na base In, ~ > :

fIln, k >= E"ln, k >

onde 08 autovalores do momento k serão quantizados em unidades de 2,..1 L.

9

(2.3.3)



Usando-se o fato de t em (2.3.1) ser o operador de evolução temporal a

funçãD de correlaçãD de dois pontos do operador t(ti, tJ) poderá ser escrita, para til > ~

(2.3.4)

Por outro lado, a expansão da expressão (2.2.5) nos conduz ao resultado

r(z+m)
a.= r(z)m! (2.3.6)

Comparando (2.3.4) e (2.3.5) observamos que a cada operador. correspon-

de um número infinito de autoestados de H (torre conforme), com energia dada por

. 211'~ -= -(m-m)m,m L

onde m, m= 0,1,2,3, ...

Se generalizarmos a expressão (2.3.5) para incluirmos os operadores com spin não nulo

(~i - ~ = Si :I: O) obteremos :

. 211'~ -= -(s,+m-m)m,m L

Observamos que m = m = O corresponderá às dimell8Õe8 anômal88 dos

operadores primários da teoria. As amplitudes correspondentes aos estados mais altos do

espectro (m, m > O) fornecerão 88 dimensões dos operadores denominados filhotes, que

comporão a torre conforme 88sociada ao operador primário.

Blõte et al (21) e AfBeck (28) mostraram ainda, que, devido à invariância

conforme do mstema infinito no seu ponto crítico, o comportamento assmtótico do estado
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fundamental para L .•.•00 pode ser predito. Eapecificamente o estado fundamental da

Hamiltoniana Eo(L), com condições de contorno peri6dicas, em L .•.•00 deve comportar-se

Eo(L) = e _ ~L-2 + o(L-2)
L 00 6

onde eoo é a energia do estado fundamental, por sítio, no limite termodinâmico. A constante

(2.3.10)

c é a carga central ou anomalia· conforme, que caracteriza a álgebra conforme e a classe,

da universalidade do modelo. As dimensões anômalas dOI operadores serão representações

dessa álgebra, denominada álgebra de Vir880ro.

Para trabalharmos com a diagonalização de Hamiltonianaa quânticaa deve-

mos levar em consideração que a Hamiltoniana é sempre definida a menos de uma constante

arbitrária multiplicativa «() que depende do Particular modelo. Este fato implica que para

o estudo de Hamiltonianaa quânticu as equações (2.3.7) e (2.3.10) tomam a forma:

. 27r(
E'""m = Eo + T(z, +m+ m)

Eo(L) 7r(CL-2 (L-2)-L-=eoo-T +0

2.4 - Generalização das Condições de Contorno

o mapeamento (2.2.1) permitiu relacionar as dimensões de operadores às

lacunas de massa de um sistema com condições de contomo periódicas. Cardy (23) generalizou

este procedimento para o caso de condições de contorno livres, relacionando desta forma as

dimeIl8Õe8de operadores de superfície às lacunas de massa do modelo finito através do

mapeamento de um plano semi-infinito numa cinta, dado pela função

L
w = -lnz

?r

Tal mapeamento, de forma análoga àmanipulação algébrica da última seção

nos permite relacionar 08 expoentes de superfície z' de um dado modelo com o comprimento



de correlação correspondente:

(2.4.2)

As relações entre amplitudes de comprimento de correlação e as dimensões

anômalas de operadores foram também estendidas para condições de contorno antiperiódicas.

No caso do modelo de Iaing, por exemplo, tal problema recai no caso de condições contorno

periódicas pelo fato da antiperiodicidade ser equivalente à introdução de uma linha antiferro-

magnética no modelo com condições periódicas, ou seja, 88 constantes de acoplamento neaa

linha teriam seu sinal mudado. De acordo com Kadanof e Ceva (22) esse procedimento é

equivalente a se introduzir operadores desordem "J.&'" no sistema, dum aos operadores ordem

u (caso particular de • ) em ±oo. Tomando O< te < L e -00 < 'V < 00 estas considerações

são traduzidu na expressão :

em que no lado esquerdo usou-se condições de contorno antiperiódicas enquanto no lado

direito tanto o numerador quanto o denominador são calculados com condições periódicas de

contorno. No limite em que 1h- 'VI »L, com ~ - 'VI e ~ -1h faX06, ê válidtr.a expansão à

curtas distâ.Dcias de operadores, e de acordo com KadanofI e Ceva (22) a expansão q1J resulta

no operador fermiônico .,p. Assim será p088Ível a identificação

ou seja, a lacuna de Dl&88ado modelo de Ising com condições antiperiódicas de contorno está

relacionada com a dimensão anômala do operador fenmônico e do operador desordem, que

por dualidade é idêntica à dimensão do operador ordem :1:"..

No caso mais geral em que o modelo estatístico possui simetria global ZN

ao invés de Z2' como no modelo de Ising, a análise feita neste último para condições de

contorno gerais pode ser facilmente estendida (Gehlen et al (29». As Hamiltonianas de tais

modelos com L sítios (Alcaraz e Kõberle) (33), são escritas como:



(2.4.5)

onde 08 operadores (1, e ri são definidos pelos produtos tensoriais

(2.4.6.0)

(2.4.6.6)

o O O 1
1 O . O O

·r - 1 (2.4.7), -
O O 1 O

temperatura. As condições de contorno toroidais, mais gerais possíveis, compatíveis com a

simetria Z(N) são rL+1 = .1X•.l~rl , onde w = ear ; Q = 0,1, ... , N - 1 e p = 0,1. O caso

livre corresponde a p = O e o periódico a p = 1 e Q ~ O.

Definindo-se ainda o operador

L
Q = ~ q,( modN)

í=1

verificar-se facilmente que Q comuta com (2.4.5) e possui autovalores Q = O, 1, ... , N - 1

que caracterizarão 08 setores de carga de H(Q), ou em outras palavras, o espaço de Hilbert



ueociado a (2.4.5) será separado em N setores, indexados pelos autovalores Q = O, 1, ... , N 

1.

A parm deaas couaider8ÇÕe8é po88Ível determinar todo o conteúdo de

operadores de modelos com simetria ZN. Através da diagonalização de g<q> são feitas &8

aná1iaee espedrOllCÓpicu das lacunas de massa que fomecerão as dimeD8ÕeIanômalas dos

operadores da teoria.

Para condições de contomo peri6dicas (4 = O) coDleg118-eeobter as di

lIleD8Õe8do operador energia (:e.), que eei' relacionada à primeira lacuna de maIIa do eetor

de carga O. As lacunas enire os eeiados com energia mais baixa dos setores de carga (Q 1: O)

e o estado fundamenial (Q = O) determinam u dimeD8Õe8dos operadores de ordem do

modelo. Um exemplo deste fato é a análise feita por Alcaraz e Drugowich de Felício (1') que

élete;mmaram as dimeDBÕe8dos operadores magnetização (Zl = t) e polarização eléirica (M)

(z:a = 't)para o modelo Zt, que é também conhecido como modelo de A.hlrin-Teller (30)

cuja Hamiltoniana é ellCrlia como :

H = - (E:'tlO', + (0',)3 + e(O',)2J+

À Ef.I [r,r~1 + rtr'+1 + e(r,):a(r'+lr~]) (2.4.10)

+ termo de supemcie

onde -Y!- < e < 1 e o termo de superfície é escrito tomando-se rL+I = exp(i,..Q/2)rl

(4:= 0,1,2, 3).

Auim., ZI e Z2 são obtidos abavés da anQiae das lacunas de 1"JUIIIA. enbe

os DÍveis de menor energia nos eetores Q = 1 e Q = 2 e o es&adofundamental (que ocorre

no setor Q = O) respectivamente. Olhando para (2.4.10) podemos questionar a exiatência

de outro operador com dimensão Z3, que eeria relacionado com eIIiado de menor energia noe

eetor Q = 3 (veja 2.4.8). No enianto, devido a relações de simetria particulares do modelo,os

setores Q = 1 e Q = 3 são degenerados no caso de condições de contomo peri6dicas.

Para condições livres de contomo a análise é semelhante. Nellte cuo, a

primeira lacuna do setor de carga zero produ z.,. = 2, que descreve o decaimento 80 longo

da superfície do operador energia. 08 outros setores fomecem as dimensões ZI,. = 1/2:e. e

Z2,. = 1. Ainda sob estas condições de contomo continuam válid811as relações de simetria

da Hamiltoniana que prevê a degenerescência entre os setores q = 1 e q = 3.

14



AnalisaremOl, finalmente, 08 C8lOll em que Q :I: o. A equação (2.4.4) ~

agora generalizada, de tal forma que li 18CUDIIenire ~ níveis mais baimI dOI Ie*orel Q

com condições de contorno Q e o nível mais baixo do setor O com condições periódicas se

relacionam com u dimeD8Õel dOI operaodres paralermiôDÍcoe II~, cujo .pin é dado por :

,=~
N

(2.4.11)

4-eNd0l (e = 1 em (2.4.10)). Neste modelo são previstos paraférmioDl de spin t, l, t.
Contudo, devido ao faio do operador respouável pelu correções para ICIIing •• marginal

(36) aparecem neste modelo correções logarítmicaa que tomam a convergência nas análises de

finite me scaling bastante lentas, dificultando 81 estimativas das dimeJUIõesdce operadores.

Recentemente Alcaras, Barber e Batchelor (31) coueguiram superar eua dificuldade e deter-

minaram •• ctimelUlÕe8anômalas de todce ce paraférmiODSpreviab pela teoria e ce valores

encontradce foram : z. = ~, lIi = te zl = I.

2.&- A Álgebra de Viruoro

Como foi visto, a invariância conforme impõe 1I1Dla lei de tranaformaçõee

para ce campoe primárlce da 'eoria, dada pela equação (2.1.3).

Em duas dimeD1Õe8a inftriância conforme é gerada por tod •• as funções

analíticas. CoDSiderando transformações infiDiterimeis do tipo



dL - ,.+1.- -dz
(2.5.3)

T _.-.I-l.!.
.I.t,. - Z··· 41

que aatisfuem à álgebra

[L"" L.] = (m - n)Lra+a (2.5.4)

[I"" I.] = (m - n)I•••

denominada álgebra de Vir8lOro.

No entanto, eriudando a ieoria quânüca de campo Ique govemao _tema na

111& crlticaJidade, aabemoe que existem Iimetri •• que dewm ler levad•• em conta, implicando

invariância por traDB1açõeB,rotações e in-nância de ellCala do sistema. Eat •• simetri ••

são gerad •• pelo temIor energi •. mom.ento que é coutruído de tal forma que I18jalimétrico

(T,.., = T~,.), 8,.T,..,= O pára que haja invari&ncia por trana1açãee e com traço nulo (T,.,. = O),

que é a condição que aaegura a in-nância de eICa1a.

Devido a estas propriedades o telUlOrenergia-momento é decompalto em

duaa componentes independentes T(z) e 1'(7) que podem ser eecritaa como uma série de

Laurent, cujOBcoeficientes são OBgeradores de álgebra de Vuuoro

CIO

T(z)= E z--2L.
,,-CIO

CIO

T(?) = E r-2I.

m(m2 -1)
[L"" L.] = (m - n)L,.+. +c 12 6",._

m(m2-1)
[Z'""I.] = (m - n)I,.+- + c 12 6••••_



onde c é uma constante denominada anomalia conforme ou carga central da álgebra de

Virasoro. Para construirmos teorias unitárias, devemos impor a condição de hermiticidade

para T(z), o que resulta na igualdade:

(2.5.7)

2.6 - Construção do Espaço de Hilbert e Representações da álgebra
de Virasoro

A fim de construirmos o espaço de Hilbert associado à. teoria, definimos

inicialmente o seu vácuo (e:tado de energia mais baixa). Partindo de (2.5.5) escrevemos :

T(z)IO >= EL"z--210 >
"ez

exigindo regularidade na origem (z = O). Portanto, somente termos com n < -2 serão

permitidos e diretamente concluímos :

A invariância por tra.ns1açÕe8,dilatações e transformações conformes espe-

ciais exige que o vácuo também satisfaça:



de onde notamos que [L", .(0)] = O,n > o. Desta forma lÃ > satisfaz :

LolL\ >= L\IL\ >

L"IÃ >= O (2.6.6)

Todos os estados que sutifazem (2.6.6) são conhecidos como estados

primários. No entanto existem os estados filhotes, que são construidos a partir dos estados

primários na forma L_"I ... L_".IL\ > (n, > O). Vale ainda observar que os kets relativos

aos bras (2.6.6) são escritos considerando a hermiticidade dos operadores de Virasoro (2.5.7),

eujos filhotes são dados por < 6IL" •... L". (n; > O). Constatamos, portanto, que exist~

um número infinito de operadores que aniquilam o est~o primário (L", n > O) e um número

infinito que geram os estados filhotes (L_", n > O), aumentando o autovalor de Lo por um

fator n. Este fato pode ser observado a partir da relação (2.5.6), pois,



A inveItigação da unitariedade para 81 repreeentaçóel da álgebra de Vir•.

IOro roi feita por Friedan, Quiu e Shenbr (14).No N-ésimo DÍvel emtem P(N) autoeatadOl,

onde P(N) é número de maneiras poaíveia de se partir em inteiroe o númeto N. O produto

imemo deaea esiadOl formam uma matril Ma de dimenJão P(N) x P(N), eujoe elemen-

toe ~penderão de c e 11, (01 estado. Ão CODItruidOla pariU da definição da Qgebra de

Vlluoro). A condição de unitariedade implica.que todoe QI au~oree de MN leiam nio

negatiVOl. o. aubaloree de Ma e lU degenerellCência.ão determinados pela fórmala do

determinaate de Kac:

detMN(c, &) = fi (& - ~(c»p(N-")
199

(2.6.10)

~ (c) = [(m+ 1)1'- mqf -1
f 4m(m+ 1) (2.6.11)

6
c = 1- m(m + 1) (2.6.12)

A análise feita por Friedan, Quiu e Shenker (1.) m,.trou que na região

c 2 1,~ > O, o determinanie de Kac não se anula, ou seja, a wmariedade não impõe

vínculosaoevaloresde c e~. Por ouiro lado, para c < 1, OB valone de ~ são quaatiudoe

com m = 3,4,5,... em (2.6.12)e 1<I' S m -1; 1< q Sp em (2.6.11).
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Modelo XY triplete e Modelo de Ising triplete

3.1 - O Modelo XY triplete anisotrópico

3.1.1 - A Hamiltoniana Quântica

Pretendemos tratar neste trabalho uma Hamiltoniana quântica que apre-

senta interaçóes de três COrpOBnas componentes lT" e (7' , onde (7111 e (7' são matrizes de Pauli

de spin ~. Sabemos de estudOBanteriores, como por exemplo Peschel e Schotte (38), que no

caso de intenções de dois cOrpOBo modelo XY é equivalente a uma cadeia quântica de Ising

-iobrada. Sob a ótica da invariância conforme, o modelo de lmng pOBsuianomalia conforme

c = t (m = 3 em (2.6.12», enquanto o modelo XY apresenta c = 1 em decorrência do fato

de ser um modelo de lsing dobrado. Mais recentemente, Alcaraz e Barber (~) introduziram

o modelo de lsing triplete anisotrópico, que é a versão ani80trópica do modelo de Ising com

campo tr&DBversoenvolvendo interações de três spiDs e verificaram que também neste caso

a anomalia conforme assume o valor c = 1, independentemente do valor da anisotropia.

Para simplificação futura trataremos nesta dissertação de cadeias quânticas

com números de sítios múltiplo de 6. Tal restrição dflve-se ao fato de termos interaçôes

modelo original em duas cadeias quânticas independentes.

A Hamiltoniana do modelo XY triplete com condições periódicas de con-

torno que estudaremos, descreve a dinâmica de matrizes de Pauli (uf, af, uf) de spin ique

satisfazem a álgebra 8u(2):



8(a,.\) = - {Et' (ao1et1fe+l~i+2 + at1fe+lafi+2O-;;+"+O-;;+2~+"~i-H)

+a~L-3~L-20'!-1 + aO'!-2~L-l(1~+ ~L-l~C1f+

.\ [Ette (001cr'3I+lo1+2 + 001+lcr'3I+2o1+3 + o1+2cr'3i+301~) +

aCT'L-SCT'L-2CT'L-l + aCT'L-2CT'L-l<r1 +CT'L-lt71O'f]}

onde o é o parâmeko que indica a &Diaobopiado modelo, .\ d_mpeaha o papel da ~pe-

ratua e L é o tl.lDNJhoda cadeia. A importância de • defiDir o parâmeno de aaiIotropia

a reeide DO fato de • eeperar que DO poDia crítico u dimeDlÕel de. operador. leiam

dependentes dele, já que, de uma forma análoga, esta dependência ficou bem estabelecida

para o modelo de Ising Uiplete (Alcaru e Barber (26». NeIIe CaIOo ~eito d~aDiaotropia é

(3.1.2)

ruer com que surja no mooelo uma Unha crítica com expoentes que variam continuament;

com a 11VlIIDL F.peramoe que a &Di8otroJia o em (3.1.1) paeaa ewniuab",mtf) também

produir ial efeito.

3.1.2. Transformação de DuaHdade

Efetuando a aegainte transformação : U- •..• (TI, (TI •••• u-,r ...•-r notar-

moe que 08 novoe operadores continuam aatiafuendo às lIlfJ8ID&J ~ algébriCàl (3.1.1)

que oe antigoe (uaufonnação canônica). lato noe permite substituir u antigu variáveis

pelu novu na BamiltODiana (3.1.2). Chegamoe desta forma A aegainte expreeaão :

o que noe dis que o ponto ClÍtico deve ocorrer para todo a em.\ = 1, C8IIO o modelo Giba

uma única tr&D8içãode fase.

3.1.3. Desacoplamento e Relações de Vfnculo

Definiremoe a seguir novu variáveis na tentativa de deeacoplar o aiBtema e

trabalhannoe com um menor número de graua de liberdade. Lembrando que, por consid&-

rações de simetria, dewJDOI ter [, múltiplo de 6, definilDOB•• variáwm :



· L
a = 0, ... , - - 2;

2

(3.1.4)

e

,i= 0, ... , ~ - 3;

(3.1.5)

(3.1.6)

onde a = z,y.

Em +,ermoedestas novas variáveis a Ha.miltoniana (3.1.2) será escrita como:

ap., a) = - {Et~:-l[(a~ + ~+1 + ar6i+2) + À(a11Ji+ 1Jt+l + a'1Ji+2)] +

Et~g-l [(ae:i .J.. e~~!+ a~:+2 + À(aefi + efi+l +aeL+2)]}

Embora aparentemente (3.1.6) seja mais simples que (3.1.2) toda a com-

plexidade está embutida na álgebra das variáveis rf e ea.. Para especificar completamente a

Hamiltoniana (3.1.6) precisamos fornecer esta álgebra. É fácil ver, a partir das definições

(3.1.4) e (3.1.5) que

[t'Ji, e;] = [t'Ji, eIl = °

J=a

(3.1.7.a)

li - jl = 1

(i,j) = (O,t - 1), (t -1, O)

(3.1.7.b)

em outros pontos (3.1.7.c)

23~, •.~ _, , '..,..",_ ".., .' ,.._"," ..,_,,
.~:;K~IÇQ C/r. illtll.lvHCA E INfORMAÇAo - JfQSê

FISICA



Estas rel~õe8 implicam que a Hamiltoniana original pode ser desacoplada em duas Hamil-

tonianas, pois OI!J operadores rt e ell comutam entre si, isto é H = He + H".N o entanto

devemos observar que devido às condições de contorno esses operadores podem não ser li-

nearmente independentes, existindo vínculos a serem satisfeitos. No caso presente em que

estamos tratando com condições de contomo periódicas os vínculos surgem pelo fato de ao

fazermos o produto de variáveis e· e rt ao longo da cadeia estas se cancelam, isto é :

LI8-1

II "17:'+2e:.e:.+2 = 1
':aO

(3.1.8.a)

LI8-1

II 17:'17:'+Ie:.e;i+l = 1
i=O

Estas equações mostram que embora as Hamiltonianas que descrevem a dinâmica dos ope-

radores ell e rf sejam desacopladas, a composição de seu espectrOB para a formação do

3.1.4. Invariância de gauge local

t-1

-HD = L [(af7i + 17:'+1+ a17:'+2) + ;\(a'7t + 17tH + a17:'+2)]
.=0

que denominaremOB por XY triplete altemado, pois cada interação '7 começa num sítio par

da rede. É interessante observar que podemos const~ operadores locais (calibre) que

comutam com (3.1.9) e que em termos das variáveis (111(a = :r:,y) são dados por:

. L
1= 1, ... , '2 - 1



GO GO GO
G~/2_1a I 2

~~~ .•. ,

I ·• • I • • i..• • • r------ • •l- i I
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i
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a '11° 11° °I '11L/2-12

FIpra 2: Oapoa_IepftllI&Uom 01 operadonI "-(a - .,,), •• nu•• oad~ •• mten.ç6ee ".(a - .,,)
e •• c:haveanutram a anaçlo dOi operadol'ea de pqe locaia BOIÚtiOL Aa buru wrtic:aia mcUcam ••
extremidade. do ÚItema de L (m41tiplo de •• ) aítiOL

Obeel'VUDOlda figura (2) que IelDpre há um número par (O ou 2) de mam.e.

de PauH comum eDke 011 operadores ar e ,,;( ti = .,11), o que implica na comutação entre •••

operadores locais ar (á = O,•.• t - 1) e a HamiltoDiana (3.1.9). F..te fato DOII permite, na

base em que u. é diagonal, separar o espaço de Hilberi ueociado a HD em aetora dkj~toe

iDrl~ndoe peloe autovalmea de ar; que pelo fato de (Gf)' = 1, valem :1:1para qualquer

valor de i. Em oniru palavru, dado um estado mieial com determinadm auimalorea doe

operadores de gauge ar (i = O, ••• t - 1), tais auiovalorea são maniidoe inalteradoe com

a aplicação da HamiltoDiaaa neBlleestado, obeervaado-ee deua forma uma invariânci~ de

Em resumo,obeervamOll que o modelo XY triplete (3.1.2) pode lei eecrito

como a lOlD&de duu Hamiltomanu idênticu HD (3.1.6) sujeitu &011 VÚlculOll(3.1.8). Veri-

ficamoe ainda que HD poaui invariâneia frente às irUI8Íormações de gauge locais. Veremoe

a seguir que HD, ou o modelo XY iriplete alternado pode ser reduido a um Iaing triplete.

As con1igurações dm gauges do primeiro estarão intimamente reJacionadOl às condiçôee de

contorno do segundo. A fim de proueguirmoe em nOlll&aaá1ile, pauareIDC'8 na prósima

BeÇãoa um estudo detalhado do modelo de Iains iriplete.



(3.2.1)

3.2 - O Modelo de Ising triplete

Este modelo, introduzido por Alcaraz e Barber (2.), é dado pela Hamiltoni-

ana quântica :

-8(>•.,a) = E:-oo [(0'3.0'3'+10'3.+2+ a0'31+10'3.+2D'3t+3 + a0'3+20'3.+30'3.H)

+~ (aO';' + 0'31+1+ a03.+2)]

onde, como antes O'f, 0'(, o-t são matrizes de Pauli, a é o parâmetro de anisotropia e ~ desem

penha o papel da temperatura. Alcaraz e Barber (2.) mostraram também que a Hamiltoniana

(3.2.1) é autodual, e conseqüentemente caso o modelo exiba uma única transição de fase esta

ocorrerá no ponto ~ = 1.

O modelo isotrópico (a = 1) foi proposto por Deblerrc e Turban (12) sob

a conjectura de que este modelo pertencia à classe de universalidade do modelo de Potts

de quatro estados, contudo os métodos disponíveis na época (basicamente "finite-size scal

ing"), não forneciam conclU8Õesdefinitivas sobre esta conjectura. A questão da classe de

universalidade do modelo foi retomada por Penson et al (11) que também não conseguiram

chegar a nenhuma conclusão definitiva. Já Iglói et al (32) por meio de uma análise precipi

tada de seus dados rejeitaram totalmente a hipótese deste modelo estar na mesma classe de

universalidade do modelo de Potts de quatro estados. O objetivo de Alcaraz e Barber (2.)

ao introduzir a Hamiltoniana (3.2.1) foi no sentido de ampliar o espaço de parâmetros de tal

forma a visualizar um quadro mais geral, que pudesse solucionar tal questão.

Para que possamos ter alguma idéia dessas conjecturas, exploremos

primeiramente as simetrias do modelo de Ising triplete an:dOtrópico clássico introduzido por

Alcaraz e Barber (~), onde foram consideradas interaçÕe8 de três spins na direção horizontal

(espacial) e interações de dois spins na direção vertical (temporal) de uma rede quadrada.

-H = ~::<H:'J+ H:•.;)
(·i)

onde

HrJ = KoO'(i,j)O'(i + l,j)O'(i + 2,j) + K10'(i + 1,j)0'(i + 2,j)0'(i + 3,j)+

+K10'(i + 2,j)0'(i + 3,j)u(i + 4, j)

26

(3.2.2)

(3.2.3.0)



HtJ = ~a(i,j)a(i,j + 1)+ Koa(i + l,j)a(i+ l,j + 1)+ ~a(i +2, j)a(i +2,j + 1) (3.2.3.b)

Ko e K1 são acoplamentoe na direção horizontal e K~e K~na direção temporal.

Dividindo-se a cadeia em três 8ubredes (O, O, ~) observamos que este

modelo é invariante por uma simetria não local Z(2) 0 Z(2), isto é, a Hamiltoniana é in-

variante se mudannos todos os spins em duas quaisquer lubredes. Como conaequência de88a

simetria o estado fundamental apresenta degenerescência quatro, que corresponderiam às

seguintes configurações nas subredes :

Esta degenerescência do estado fundamental é idêntica à do modelo de

Ashkin- Teller clássico, dado pela Hamiltoniana

-H = L: [K2(O'iO'j + TiTj) +K40'iO'jTi'1]
<ij>

onde K2 e K4 são constantes de acoplamento e a soma é efetuada sobre as ligações entre

vizinhos próximos de uma rede quadrada, cujos sítios são ocupados por um par de spina O'

Uma outra similaridade entre o modelo de Ising triplete e o modelo de

Ashkin- Tel1er pode ser observada pela análise das energias das paredes de Bloch (3~) entre



diferentes configurações do estado fundamental. Na coexistência de88as configurações, a

parede de Bloch é localizada quando termina uma configuração do estado fundamental e

começa outra. Na tabela abaixo mostramos a coexistência das fases a, b,c, e d , designaBdo

as energias das paredes, que é o "custo" de se passar de uma configuração para outra. Da

equação (3.2.3) observamos que a subrede O será associada à. constante KOt enquanto a

coll8tante K1 estará associada às subredes O e 1::1. Dados dois estados fundamentais existem

três poaíveis paredes de Bloch dependendo se estas se localizam entre as subredes O e 1::1

ou 1::1 e O ou O e O, e é claro que a excitação mais relevante será a que for de menor

energia. ObeervemOBainda, que pelo fato de existirem duas subredes equivalentes, duas du

paredes terão mesma energia e a terceira parede terá energia maior ou menor, dependendo

dos valores de Ko e K1• Montamos, assim, a tabela abaixo, onde as linhas 11 designam as

localizações das paredes.

Fases K1 K1 Ko K, K1 Ko K1 K1 Ko E neroia do paredeoexistent8l O 6 o O 6 o O 6 o

+ + +11 + - - + - - 2Ko
a.b + + + +11- - + - - 2Ko

+ + + + +11- + - - 4K1

+ + +11 - - + - - + 2K1

a,e + + + +11- + - - + 2Ko+2 K1

+ + + + +11 + - - + 2K1

+ + +11 - + - - + - 2Ko+2K,

a,d + + + +11+ - - -+ - 2K1

+ + + + +11- - + - 2KI

+ - -li - - + - - + 2Ko+2 K,

b,e + - - +11- +- - - +- 2K,

+ - - + -11+ - - + 2 K,

+ - -li - + - - + - 2K,

b,d + - - +11+ - - + - 2Ko+2K,

-+ - - + -11- - + - 2K,

- - +11 - + - - + - 2Ko

c,d - - + -11+ - - + - 2Ko

- - + - -11- - +- - 4K1



o mesmo tipo de análise pode ser feito para o modelo de Ashkin-Teller,

dado pela Hamiltoniana (3.2.4). Podemos comparar as energias relativas das paredes para

os dois modelos, ilustradas na figura abaixo :

+++
000 ++ot

-+-000
--+
00 o -+O~ +-

O~

+--
00 o

Figura 4: Energias relativas das paredes'de Bloch para o modelo de Jaing triplete (esquerda) e o modelo de
Aahkin-Teller (direita)

Alcaraz e Barber<~) verificaram que a análise qualitativa acima descrita,

entre a .illDilaridade destes modelos tinha relação com seus respectivos diagramu de fues.

Observamos que, para o Ising triplete, quando X o = Xl u energiu du paredes se igualam,

reduzindo-se ao caso do modelo isotrópico proposto por Debierre e Turban (12). Analoga-

mente, fazendo-se X2 = X4 no Ashkin-Teller u energiu du paredes também se igualam,

reduzindo-se ao modelo de PoUs de quatro estados. Feita esta análWe com a Hamiltoniana

clássica, podemos voltar ao formalismo quântico.

Estenderemos aqui o trabalho de Alcaraz e Barber (24) que analisaram ape-

nu o cuo de condições de contorno periódicu. As técnicu que utilizaremos para explorar o

comportamento crítico do modelo exigem que trabalhemos com sistemu finitos e a primeira

questão a ser considerada é o tamanho du redes que devemos utilizar. Para que u simetriu

do modelo sejam preservadu devemos sempre escolher o tamanho da rede (L) múltiplo de

três. A Hamiltoniana quântica do modelo de Ising triplete, que corresponde ao limite de

tempo contínuo de (3.2.1) é escrita como (24) :



(3.2.5)

À Ef~:-l(aa3i+ q~+l + aq~+2)

onde 01 e O2 auumem valores ±1 para condições toraidais de contorno e são nulas para

condições livres de contamo.

A Hamiltoniana (3.2.5) possui simetria Z(2) ~ Z(2) e é possívelsep8181 o

espaço de seus autoeatados em setores caracterizados pelos autovalores dos operadores pari-

I dade que implementam tal simetria. Esta diVisão é fundamental para a análise das ampli-

tudes que faremos mais adiante, a fim de determinar as dimensões anômalas dos operadores

do modelo. Os operadores paridade são dados por :

L/3-1

TI a;.a:.+l = 1'1
•• 0

L/3-1

II a;.a3t+l = P2.=0
L/3-1

II a:'+1a:i+2 = P1,P2 = 1'3.=0
Na representação matricial de H em· que escolliemos a base em que q!JI é diagonal estes

<operadoresserão diagonais.

Escolhemos agora uma nova representação para (3.2.5) definindo novas



j = L -1,0, 1 pua i= O

{ri,"jl = 01 j = i-I, i, i + 1j = L - 2, L - I, O

pua

para

l<i<L-2

i=L-l
(3.2.8.a)

[ri, '1j] = O noe outroe pontoe

[ri, '11] = [ri, '1.i] = O em todoe oe pontos

N__ nova representação a Hamllbiana Iaing triplete lerá escrita como :

e os operadores da paridade serão dados por :

L/3-1II ":."+1 = 1'1
i-O

L/3-1II ":.":'+2 = 1'2
i-O

(3.2.8.6)

(3.2.8.c)

(3.2.9)

(3.2.10.a)

(3.2.10.6)

NotaJh08 ainda que DO cuo de condições toroidaia oe operadores (rrJ •.; =
0,1, ... ,L -1) não são independentes, devendo obedecer 9!eg"..hrtes equações de vínculoc :

L/3-1II "+1"+2 = 01
i-O

L/3-1II 77L17L+l = O2
••O

(3.2. 11.a)

(3.2.11.6)

Convém salientu que estas relações de vínculoe não são válidas para condições livres de

contamo, onde Ot. e ~ são nuloe.

O que procuraremoe fazer a seguir será explorar outras simetrias de forma

que p~OII encontru identidades que relacionem entre si 011 diversoe setores do espaço

de Hilbert com condições de contomo definidas. Essas relações indicariam quaia setores

apresentariam oe meamoa espectroe de energia.
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CODBideremoea HamiltoDiana (3.2.9) efe~uemoe a seguin~ ~r&Dl!lÍormação

canônica (não a1~era a álgebra (3.2.8) :rt -+ ri. , ri -+ rt(i = 0, ... , L - 1). Com eIRa

transformAdo a Hamil~oniana (3.2.9) obedecerá. à relação :

H(.\,a) = .\H(l/.\,a) (3.2.12)

JIlOIdrando a au~ualidade para o IÔstema fiDito.

A tranaforlJlado canônica fará., no entanto, com que tenhamoe ~tficatÕe8

naa relações de víncu10e (3.2.11) bem como naa expre81Õe8doe eetores de paridade, que agora

eerão eecritoe como :

t-1
TI '1~"+2= 01.02
iaO

(3.2.13.4 )

(3.2.13.b)

(3.2.14.4)

(3.2.14.b)

A tr8llÚormação canônica efetuada DOIIpermite identificar diferentes ~ee

do espaço de Hllben. As equaçoea (3.2.10), (3.2.11), (3.2.13) e (3.2.14) indicam :

(3.2.15)

que noe informa que o espectro do eetor (Pl' P2) da Hamil~oniana Iaing ~riple~ com condições

de contorno (01, O2) é idêntico ao espectro do setor (02,0102) da mesma. Hamiltoniana com

condições de contorno (P1P2, PI).

Há ainda uma outra simetria a ser explorada, que é a simetria por reflexão.

Fazendo-ae a transformação i -+ (L -1) - i (i = 0,1, ..• , L -1) nos índices, notamoe que as

intensidades das intera.çõea, ou seja, 88 distribuições das coDBtantes de acoplamento não são
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alteradas. Exemplifiquem08 este fato com uma rede de L = 6 conforme a figura abaixo :

na parte interna do diagrama numeramos a rede original e na parte externa os sítios da rede

transformada. a e fJ são as constantes de a.coplamento, ~ndo que fJ vale 1 na Hamiltoniana

(3.2.9). Começando em Opelo lado interno do diagrama percebemos a distribuição crfJcrcrfJcr.

Fazendo o mesmo no ponto Oexterno, no sentido horário, a mesma distribuição afJaa{3a é

constatada. Com isso, as equações (3.2.10) e (3.2.11) serão transformadas :

L/3-1 ;-1
II:I..% II S:I D"'73i'/3i+l - '73i+l'73i+2 = .rl.P2
'=0 '=0

L/3-1 ;-1II 1f3i'7S+2 - II '73i'7S+2 = P2
i=O i=O

L/3-1 +-1II '7tH TJt+2 - II '7fiTJt+l = O2
'=0 '=0

L/3-1 ;-1II 17Ki'7L+l- II11Ji+lTJt+2 = 01
i=O i=O

Conseguimos desta forma uma outra relação de simetria que é escrita como :

(3.2.16.a)

(3.2.16.b)

(3.2.17.b)

(3.2.17.b)

(3.2.18)

entendida como a identificação do espectro do setor (P1, P2) da Hamiltoniana Ising triplete
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com condições de contorno (01, O2) ao setor (P1P2, P2) da.mesma. com condições de contorno

A simetria. por reflexão pode ainda. ser explorada. quando tra.tamos com

condições livres de contorno. Nesse caso 01 e O2 são Oe não existem mais as relações de

vínculo (3.2.11). Seguindo os· p88808 dados para encontrar (3.2.18) chegamos à seguinte

D(F) nolF)
1\ tPJ = 11.Pt P,,1\ (3.2.19)

onde (F) indica que a.Hamiltoniana està sendo tratada com condições livres de contorno.

3.3 - Redução do XY triplete alternado ao Ising triplete

Após termos estudado a estrutura geral do modelo de Ising triplete deve-

mos retomar ao modelo XY triplete alternado, que apresenta invariância de gauge local,

conforme vimos na seção 3.1. Para que tenhamos maior clareza faremos uma redefinição das

• ,. ••• ( :I J) A .,. d ít' " (. O L-2 )-vanavelS ongm&lS (1., <TI • s vanavelS 08 S 108 pares (12. t = ,... , -2-; a = z, y serao

d . ad " ., . d (ti" "(' O ~ ) "enomlD as por lIi e as vanavel8 08 SI 08 lmpares (12i+l z = , ... , 2 ; a = z, y por /Ji'

'7; = lIi/Jillf+l a = z, y; i = O,... , ~ - 1 (3.3.1)

Na base (111, os operadores de gauge arei = O,... , * - 1) introduzidos em (3.1.9) serão

diagonais e poderemos conseqüentemente separar o espaço de Hilbert associado a HD de

. L
z = 1,... , '2 - 1

. L
z = 1, ... , '2 - 2



(3.3.3.6)

'7\-1 = G\-I61IJ\-2JJf-I#1 (3.3.3.e)

onde ar (i = 0, •.. , t - 1) são números que valem :1:1na bale ai diagonal.

E'Se reeultado mOl~ra que • tivetlDOl uma configuração de aabalOlel de

ar e pJ as variáveis v1(i = O,... , t -1) serão automaticamente c1etemrinadu. Além diao,

a invariância de puge local garante que 01 valores de ar não são alteradoe com a aplic~

de HD num estado. Porianto, a parie não diagoul da Hamiltomana que é reepoDllável pela

modificação da configuração de um estado Dca restrita somente à atuação doe operadores

K. Assim, ri! poderá ser escrito somente como:

Levando em conta eau conaideraçóell podemoe reescrever HD somente em termos du

variáveis pf,pf(i = O,... , t -1), isto é :

-HD = Et1
(crpZ3i+ P~+l + crP;'+2)+

~ [E!;2(GL+IGL+2PJ.PIt+lPIt+2 + crGL+2Gt~3J&L+IJ&L+2J&1t+3+

crGt+3Gt+4J&1t+2J.Ct+3J&L+4)

+G't-2Gt-1IJt-3IJt-,Pt-1 + crGt-lGZJ.&t-2J.&t-114+

crGlGfP\_l JJllJf]

A escolha que fuemoe de baBe é arbitrária, não interferindo na fíaica do

sistema. Por iaeo, apesar da Hamiltomana (3.3.5) ter sido coutruíd& na base em que IJ' é

diagonal, temoe a liberdade de escolher a base ,.r- diagonal, caso seja mais conveniente.

Observando aa equações (3.3.3) e (3.3.4) concllÚmol diretamente que (3.3.5)

pode ser eac:rita na forma (3.2.9). Além disso not&1Doeque aa variáveis definidas em (3.3.3)

e (3.3.4) também obedecem a álgebra (3.2.8). Com iuo vermc&1Doeque oe modelos XY

triplete alternado e o Iaing triplete são mtemaa equivalentes.

As equações (3.2.10) e (3.2.11) definem 08 setores de paridade e M condições

de contomo do Iaing triplete através doe produtórioe daa variáveis rf e rI'. Naquele caso
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a base ,,~ é diagonal e isso nOBleva, por conveniência, a escolher a base 1/' diagonal na

Hamiltoniana (3.3.5). A partir das definições (3.3.3) e (3.3.4) 08 produtóriOB serão :

L/3-1 L/3-1

TI TI:.":'+1 = TI JJ;.JJ;.+1 = 1>1
.=0 .=0

L/3-1 L/3-1

TI ,,:.,,:.+2 = TI JJ;.JJ;.+2 = 1>2
.=0 .=0

enquanto que a equação que impõe os vínculos será escrita como:

L/3-1 L/3-1
TI 1'1t+l"t+2= TI ~'~'+l
;=0 ;=0

L/3-1 L/3-1

II "~''':'+1= TI ~'~'+2
.=0 .=0

(3.3.6.a)

(3.3.6.6)

(3.3.7.a)

(3.3.7.6)

Com as equações (3.3.6) e (3.3.7) conseguimos relacionar os setores de paridade e as diversas

condições de contorno do Ising triplete com OBsetores e produtos d':>8 gauges do XY triplete

alternado.

A conclusão a que chegamos é que o modelo XY triplete pode então ser

estudado através do acoplamento de dois lsing triplete vinculados, pois assim como a Hamil

toniana em " na equação (3.1.5), a Hamiltoniana em e gozará das mesmas propriedades.

ISso significa que de~t:lilOB''traduzir" as equações de vínculos formuladas para o XY triplete

dadas pela equação (3.1.8) para a "linguagem" do modelo de Ising triplete.

Designando 01 e O2 as condições de contorno do modelo alternado escrito

nas variáveis" e Ó1eÓ2 as do modelo alternado escrito nas variáveis e, a expressão (3.1.8)

implica que estes modelos devem ser acoplados seguindo a seguinte regra para as condições

de contorno

(3.3.8.a)

(3.3.8.6)

Os setores a serem acoplados, seguindo a convenção da equação anterior devem obedecer à.

relação :
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(3.3.9.a)

(3.3.9.b)

As relações (3.3.8) e (3.3.9) indicam, portanto, que para obtermos o espectro

do modelo XY triplete anisotrópico com condições periódicas de contorno, devemos &COpIar

espectros de dois setores idênticos do Ising triplete com condições de contorno idênticas.
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Resultados Numéricos

4.1 - O diagrama de fases

No Mudo fei~ para o modelo de Ising triplete com condições periódicaa

de coniomo, Alcaraz e Barber (24) levantaram o diagrama de fases do modelo utilisando o

método da renollJJ8oÜação fenomeDol6gica.

Ao oblervar 81 relaçõesde simetria do modelo de Iaing tripleie, DQtalJl(]l que

OI8etoree (Pl = +'P2 = -) e (P1 = -'P2 = +), aão degeneradOl quando trabaJhUlJOll com

condições de contomo periódicaa. Com eII& ccmideração, Alwu e Barber (M) definiram

duas 18CUD81 de maua para o modelo:

onde E;,~~(L) é o miado de menor energia do setor (P1,P2) do modelo com concüçáo

de contamo (01, O2) e Et,:+ é o estado fundamental do modelo. O diagrama de fases fm

calculado utilUando-ae 81 equações do grupo de renormaliaação fenomenológico:

Z:('1ÍLc..\, a) = 1
(L - 3)G'~(.\,a)

e é ilustrado na figura (5) abaixo:

o
0.1



onde F indica uma fase fenomagnética, P paramagnética e G uma fase parcialmente orde-

No intervalo O < a S 1 o modelo apresenta uma única transição de fase com

À = 1, e a carga central ou anomalia conforme vale 1(2.). No ponto a = 1, Gi(I, 1) = Gl(l, 1)

e se espera que o modelo esteja na classe de universalidade do modelo de Potts - 4 estados

(veja discussão da seção 3.2).

Nosso trabalho nesta diuertação consistiu na generalização dessa análiSe na

região O < aS 1 para várias condições de contorno do modelo de lsing triplete, pois como

vimos nas seções precedentes, este procedimento nos permitirá determinar as dimensões

anômalas dos operadores que governam a criticalidade do modelo XY triplete.

4.2 - Invariância Translacional e Composição dI'! Cargas

tores disjuntos indexados pelos autovalores do operador momento pC~·k,k = 0,1 ... ,L-I).

Conseqüentemente um estado genérico (IP, { Qi} » com momento p é escrito como :

A / TT k I ~- ), J L - l\
.D r l L -)

Esta propriedade faz com que tenhamos em mãos um artifício extremamente

útil para trabalharmos numericamente economizando espaço de memória e tempo computa-

cional. O termo da esquerda em (4.2.1) é denominado representativo, pois representará. todos

os demais estados transladados ( existentes no termo à direita) que surgirem no modelo.

Para as simetrias do modelo de lsing triplete serem preservadas, trabalha-

mos com cadeias que são mútiplos de 3. Os estados de momento, neste caso, a fim de

preservar os autovalores do operadores de paridade P1e P2 (veja seção (3.2» são introduzidos

de tal forma que as translações sejam efetuadas de 3 em 3 sítios. Assim, um estado para



(4.2.2)

e~(LI3-1)iPt01,L02,.L03,L; 01,102,103,1;"'; 01,2Q2,2Q3t2 >}

Desta forma conseguimos introduzir I sem dificuldades, estad06 de momento

do modelo de lsing triplete para condições de contomo periódicas. O desenvolvimento natu-

ral desta idéia é a introdução de estados de momento para condições ioroidais de contorno.

Esta generalização deve ser feita de tal forma que quando a Hamiltoniana do Ising triplete

com dada condição de contorno é aplicada em um certo estado com momento definido p e

paridade P1, P2 , todos os estados gerados nesta aplicação passam a ser escritos como uma

justaposição de estados com momento p e paridade P1, P2• O que buscamos, portanto, é a

generaJiza.c;ãoda equação (4.2.2) de tal forma que os estados representativos sejam escritos

corretamente para todas as condições de contorno.Tal generalização pode ser escrita como:

onde os X. (i = 1,2, ... , t - 1) devem ser caracterizados para cada condição de contorno

(01,02,-= ±1) e setor (P1,P2 = ±1) e ma.is ainda, (4.2.3) deve ser reduzida a (4.2.2) no

caso de condições periódicas de contorno (01 = O2 = 1). Esperamos, no caso de condições

de contorno n:-:.operiódicas, que as funções X.(i = 1, ... , ~ - 1) definidas em (4.2.4) devam

depender dos autovalores dos spins envolvidos nas translaçães, ao passarem pelos defeitos na

rede (originado pelo fato de 01, O2 ':1= 1). Definimos, para a i-ésima. trinca de spins as cargas

q1,.,q2,' e q3,.(i = O,... ,~ -1),(±1) como os autova1ores dos operadores 0':"0':'+1'~+2'

Propomos a seguinte estrutura para X. em (4.2.4)

(
Q i-I Q i-I Q .-1 )

Xi = _1 L Q1,1I+ -2 L Q2,1I+ .2L Q3.1I - (A - p).i
2 "=0 2 11=0 2 11=0

onde i = 1,2, ... , L/3-1 e as constantes Qj{j = 1,2,3) e A devem ser determinadas a partir

das condições de contorno e p é o momento (unidades de 1;3)' Para condições periódicas de



contorno Qj(j = 1,2,3) e A devem valer O, reduzindo (4.2.3) a (4.2.2).

Ao efetuarmos uma translação completa num estado (i = L/3) devemos ter

a igualdade :

(4.2.5)

Desta forma podemos determinar os expoentes Q. (i = 1,2,3) da seguinte maneira

onde

L/3-1

q!otcrJ = 2: q.,1c ; i = 1,2,3
1c=O

(4.2.6.a)

(4.2.6.b)

Suponhamos que para determinado valor de 01 e O'J tenhamos Q1 = 1, Q'J = 1 e Q3 = O.

Nestas condições a quantidade entre parênteses em (4.2.6) contará. as cargas que surgem com

a aplicação de P1 = nf~:-1O'~'O'3a+l' Portanto A1,cuja forma ainda não é conhecida será.

uma função de P1 e (4.2.6) será. reduzida a :

qro' + q~tcrJ _ A(P1) = inteiro

Dois casos possíveis devem ser analisados :

(4.2.7)

(i) qftcrJ + q~tcrJ = par

neste caso A(P1) pode ser qualquer número inteiro deixando a estrutura de (4.2.7) inalterado

(inteiro = inteiro) .

(li) q~otcrJ+ q~otcrJ= ímpar

agora A(P1) deve ser um número semi-inteiro para que a estrutura de (4.2.7) seja respeitada

(semi-inteiro -semi-inteiro = inteiro).

Uma forma apropriada, que enquadra (i) e (ii) é :

(4.2.8)

já. que em (i) P1 vale +1 e em (ii) P1 vale -1.



Resta-nos agora associar a cada condição de contorno o setor cujas cargas

serão consideradas. Isso foi feito testando caso a caso de maneira tal que utilizando cada

condição de contorno, os estados representativos pudessem ser escritos corretamente. A

conclusão à que chegamos está resumida na tabela abaixo :

01 O2'11'12'13A(P)
+1

+1OOO O

-1
+111Ol-PI4

-1
-11O11-P24

+1
-1O11l-P34

Devemos observar que esta análise exclui totalmente a hipótese de este

modelo possuir para.férmions de spin 1/4 e spin 3/4, pois A(P) será. sempre inteiro ou semi

inteiro.

4.3 - Dimensões anômalas dos operadores para condições de con
torno periódicas

Apresentamos nesta seção os resultados numéricos obtidos pela extrapolação

(L -+ 00) das lacunas de massa obtidas para sistemas finitos. Tooll8 as e-.:trapolações que

efetuamos nesta dissertação são feitas utilizando-se os aproximantes de van den Broeck 

Schwartz (38), que é uma generalização dos aproximantes d~ Pade. A dimensão do operador

energia (zc) é obtida extrapolando-se a seqüência

(4.3.1)

onde E1.++ é o primeiro estado excitado (com momento nulo) do setor que contém o estado

fundamental. Esta relação é esperada, pois o operador energia é par quanto à paridade, isto

é, a sua atuação em um estado 'f/;, com paridade p bem definida, produz um estado 'f/;~com

a mesma paridade p. O estado excitado Ett+ (L) deve possuir momento nulo pelo fato do

operador energia não possuir spin.

Na. análise das simetrias do modelo de Ising triplete (seção (3.2», vimos

que o sistema pode ser dividido em três subredes :0, O e A. As correlações entre os spins

dessas subredes serão governadas por dois operadores de ordem diferentes e as lacunas de
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massa que darão suas dimensões serão Gi e Gl dados pela eq~ã.o (4.1.1), ou seja:

(4.3.2)

m = E++ (L) - E++ (L) = 21l'( Zo + o(L-1)
L 0,-- 0,++ L (4.3.3)

onde E:'!+ e E:,!- indicam os estados fundamentais dos setores (P1 = -, P2 = +) e (P1 =

-, P2 = -) respectivamente.

Observamos 'a partir das equações (4.3.1), (4.3.2) e (4.3.3) que permanece-

mos com uma quantidade desconhecida que é a constante de normalização da Hamiltoniana,

retamente. Pelos resultados (2.3.11) e (2.3.12), do capítulo II, ( pode ser obtida através da

extrapolação das lacunas de massa de quaisquer dois níveis de energia pertencentes à mesma

torre conforme de um operador primário qualquer. Por exemplo, podemOl!lutilizar :

onde Et.~+(L) é o estado de energia mais baixa com momento 21f/L. Podemos, portanto,

dividir as equações (4.3.1), (4.3.2) e (4.3.3) por (4.3.4) e ao tomar o limite L -+ 00 teremos

determinado as dimensões Ze, zo e:l:o respectivamente. Relacionamos nas tabelas abaixo

estes resultados, no intervalo O < a < 1:



Tabela (4.1) - Condições periódicas de contorno, Setor O (P1 = +,P, = +) : Seqüência Gi!ZL para
vários valores de L e da anisotropia a , as extrapol&ÇÕesnos dão a dimensão :e•• Os valores conjecturados
são dados por (4.3.5.a)

, L'\..a I 0.1 '--0-.2--1 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0
6 1.362190211.308561741.208765651.166774951.131648441.084076881.06786530

9
1.096126331.038553350.939122220.900530850.869871130.831222690.82017928

12
1.022285730.964803270.867751180.830592060.801229910.764500980.75466535

15
0.990782700.933546420.837421190.800455890.771056210.733858260.72386756

18
0.974321040.917251960.821375170.784194930.754367420.716061070.70553089

Extr.

0.9420.8850.7820.7380.6960.6280.590

Conj.
0.9400.8860.7920.7500.7090.6290.500

Tabela (4.2) - Condições periódicas de contorno, Setor 1 (P1 = -,P, = -) : Seqüência GlIZL para
valores de L e da anisotropia a , as extrapolaçõe& nos dão a dimensão :eO' Os valores conjecturad08 são
dados por (4.3.5. b)

~ 0.1 [ 0.2 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0
6 0.205706590.202691840.196295200.194069010.192879100.194203480.20111979

9
0.154097430.152694950.149571720.148586850.148312070.150516800.15714227

12
0.140305730.139492790.137706830.137240020.137332130.139886140.14665496

15
0.134504870.133975910.132831460.132592020.132816780•.•.35415350.14224199

18
0.131494850.131123700.130331230.130205700.130480200.133030540.13987687

Extr.

0.1250.1250.1250.1250.1250.1260.132

Conj.
0.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125

Tabela (4.3) - Condições peri6dicas de contorno, Setor 2 (P1 = -,P, = +) : Seqüência Gl!ZL para
valores de L e da anisotropia a , as extrapola.ções nos dão a dimensão :ec. Os valores conjecturados são
dados por (4.3.5.c)

I L~' 0.1 I 0.2 I 0.4 , 0.5 I 0.6 , 0.8 , 1.0
6 0.387024510.357961350.303317400.279694200.258884610.225320500.20111979

9
0.289552380.269451450.232238510.215934290.201273350.176556350.15714227

12
0.263513130.246064540.214237520.20022062O.~&7-t11220.165153320.14665496

15
0.252562860.236291670.206874470.193851040.181864990.160582800.14224199

18
0.246881450.231239870.203117980.190635350.179077910.158271020.13987687

EX'tr.

0.2350.2210.1960.1840.1740.1530.132

Conj.

0.2350.2210.1980.1870.1770.1570.125

Com os resultados apresentados nas tabelas acima consegue-se observar uma

similaridade muito grande entre este modelo e o modelo de Ashki.n-Teller se identificarmos

xo com a dimensão do operador magnetização X~T e Xc com a dimensão do operador

polarização z:T.

Os resultados acima induzem às seguintes conjecturas :

11"

X = )• 2cos-1(-Q

1
xo = 8
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(4.3.5.c)

Estas conjecturas (que são mostradas como função de a na última linha das

tabelas anteriores) concordam com os valores obtidos numericamente dentro de uma margem

de erro razoável, exceto ao redor de a = 1, onde os valores conjecturados e os valores obtidos

diferem bastante. Este resultado é explicado devido ao fato de que nessa região, tanto no

modelo de lsing triplete como no modelo de Ashkin- Teller, surgem correções logarítmicas,

o que piora a convergência, pois os métodos usuais de extrapolação não fornecem bons re

sultados quando tais correções- estão presentes. Num trabalho recente, Alcaraz, Barber e

Batchelor (31) discutiram as equivalências entre o modelo de Potts de 4-estados (que cor

responde ao ponto isotrópico do modelo de Ashkin- Teller) e o modelo X X Z, conseguindo

trabalhar com redes de até L = 256 obtendo extrapolações excelentes nesta região.

Analisando as amplitudes correspondentes a estados com energias mais al-

tas que as consideradas anteriormente, conseguimos observar a· existência de um operador

marginal. Obtivemos sua dimensão anômala pela extrapolação da seqüência

(4.3.6)

--.- -

6
2.822094982.798570182.668087792.550734172.408439082.12674169:--.0.9215793

9
2.306230632.295058922.237341312.184140572.111630511.927166082.88615678

12
2.162053252.153140902.111954242.076498862.027737781.888129612.59496042

15
2.100935282.094530392.065326622.039595912.002611881.884370812.55142269

18
2.069084352.064387742.042668972.022880271.993185401.888711442.52345887

Extr.

2.0001.9881.9612.0081.9981.9592.500

Conj.
2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000

onde Ei.t+ (L) é o segundo estado excitado do setor O com momento nulo, pt';~ o oP(-:a.dor

é sem spin. Os resultados estão mostrados na tabela (4.4) abaixo:

Tabela. (4.4) - Condição periódica. de contorno, Setor O (Pl = +, P, = +) : Seqüência. M2/ ZL para. valores
de L e da. ani80tropia. ar , as extrapolaçães nos dão a. dimensão do operador marginal z •• r,' Os valores
conjecturados são mostrados na. última. linha.

I L"ar I 0.1 I 0.2 I 0.4 J 0.5 J 0.6 I 0.8 J 1.0

Constatamos que na análise desta amplitude a convergência já não é tão

boa quanto nos casos anteriores. Isto indica que as correções para ''scaling " relativas a esta

dimensão são maiores que as das dimensões das tabelas (4.1), (4.2) e (4.3). A existência do

operador marginal, cuja dimensão está calculada na tabela (4.4) acima, é fundamental para

a ocorrência de uma linha crítica com expoentes críticos variáveis (Kadanoff e Brown (35».
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4.4 - Condições Toroidais de Contorno

Obtivemoe as dimeDllões anômalas doe operadores par8Íermiônicos do m~

delo de Ising triplete através da análise das lacunas de lIl8IJ8& do modelo com condições de

contomo gerais.

As relações de simetria que implicam na degenerescência entre oe vários

setoree são agora de extrema valia, pois reduzem drasticamente a quantidade de eepectroe a

serem analisadoe.

Conseguimoe obter a dimensão anômala do paraférmion de spin 1 através

da extrapolação da seqüência :

(4.4.1)

onde Ei:=+ é um eetado de momento p = 1,no setor Pl = -1 e P2 = +1 da Hamiltoniana

com condição de contor~o 01 = O2 = -1. N08808 resultadoe para a dimensão correspondente

ao operador de spin 1 são moetrados abaixo, na tabela (4.5)

Tabela (4.5) - Condições de coatorno (C1 - -1,C2 - -1) Setor (P1 - -,P:a - +) : p - 1 Seqüência
pt-1/ZL para val0ft!8 de L e da auisotropia a, U extrapollÇÕel n08 dão a diIMJIÃO do operador
parafermiônico de .pia • - 1 ~;il.o. va10reI coaject1lnd08 do moBtradOllna tltima lliaha

IL-a L-....!!.1 I 0.2 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 j--1-.0--1
6 1.362190211.308561141.J08'66651.:"66174951.131648441.084076881.06786539

9
1.150096861.138040781.102541131.083903051.067132131.044117511.04030637

12
1.079905681.07M22701.0M036941.043811011.03U~9311.022158891.tl~~971@3

15
1.049867601.046713691.033080621.026090621.019663791.01931731.01723820

18
1.03U63191.03125857.022229621.017053371.012179681.006464901.01283105

Em.

0.9851.0031.0011.0011.0001.0001.001

Conj.
1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

o que noe indica que %;jl = 1 pua todo O < ao < 1. Fste resultado foi também. obtido pua

o modelo de Ashkin- Teller por Alcaraz et al (31) , resultado este que reforça a similaridade

entre eetee dois modeloe.

Para obtermoe a dimeDllão anômala do puaférmion de spin 1/2 extrap~

lamoe, pelos mesmos procedimentos anterioree, a seqüência :

(4.4.2)



(4.4.3)

As estimativas para estas dimensões no modelo de lsing triplete estão na tabela (4.6) abaixo:

Tabela (4.6) - Condições de Contorno (C1 = -1,C2 = +1) Setor (Pl = -'P2 = +) : p = 1 Seqüência
p~=I/2 /ZL para valores de L e da wsotropia cr, as extrapolações nos dão a dimensão do operador

parafermiônico de spin 8 = 1/2, (Z;jl/2). Os valores conjecturad08 estão mostrados na última linha.

I L '\.Cil 0.1 I 0.2 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0
6 0.910616870.900863670.867922260.847163180.825399620.784920580.75674923

9
0.730000240.724447340.705514460.693276570.680070990.654031960.63387689

12
0.680575880.677130520.664966260.656604870.647075610.626551810.60865268

15
0.659607200.657283440.648687610.642353280.634718420.616851470.59965390

18
0.648681710.647011920.640521930.635409300.628928850.612641670.59565810

Extr.

0.6270.6260.6250.6250.6240.6150.596

Conj.
0.6250.6250.6250.6250.6250.6250.625

Estes resultados nos induzem a conjectura z;t/2 = 5/8 = 0.625 para O <

a ~ 1. No caso do modelo de Ashkin-Teller o operador correspondente foi determinado por

von Geblen e Ritenberg (30) e seu valor é também 5/8 independentemente da anisotropia..

É importante observar que para todas as nossas análises numérica verificar

se uma distorção em tomo do ponto a = 1. Coníorme já mencionado, estas distorções são

provocadas por correções logarítmicas que surgem no ponto isotrópico (2.).

As similaridades com o modelo de Ashkin- Teller terminam neste ponto, ou

seja, para uma. similaridade total entre os dois modelos precisaríamos ainda detectar as

dimensões anômalas dos paraférmions de spin 1/4 e 3/4. No entanto, percebemos a partir

da pr6?ria. estrutura do Ising triplete, que este não possui tais operadores, c~mo pudemos

notar na. seção (4.2).

Conseguimos, ainda, detectar dimensões de operadores similares às di

mensões presentes no modelo XXZ, com o mesmo valor da anisotropia a cuja Hamiltoniana

é escrita. como :

H_I ~( :11:11 + 11 J + .•.• )
- -2 LJ 17m 17m+1 O'mO'm+l aO'mO'm+lm=1

onde -1 < a < 1.Segundo Alcaraz et al (31) as dimensões dos operadores do modelo X X Z

são dadas por :

2

X X Z _ n 4 2 AT (4 4 4)z",m - 16zAT + m zp ..p

onde nem são números inteiros e Z:T é a dimensão anômala que corresponde ao operador

polarização do modelo de Ashkin-Teller, com acoplamento a, que no lsing triplete é idêntica

a. Ze (veja. (4.3.5».



Através da extrapolação da seqüência:

F5=1/2 = E-+ (L) - E++ (L) = 211" /'z + O(L-l)L 0,-- 0,++ L ., (4.4.5)

mostradas na tabela (4.7) abaixo, concluímosque o modelo de lsing triplete apresenta outro

operador de spin 1/2 com dimensão idêntica a Zl,l/2 dada em (4.4.4), isto é :

(4.4.6)

Tabela (4.7) - Condições de Contorno (C1 = -1,C2 = +1) Setor (P1 = -,P2 = -) : Seqüência
pt=1/2/ZL para valores de L e da lLD.isotropiaa, as extrapolaçõe& n08 dão as dimensões do operador
parafermiônico de spin 8 = 1/2, conjecturadas em (4.4.6). Os valores conjecturad08 estão m08trados na
última linha.

, L".a '--0-.1--1- -0-.2--' 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0
6 0.706452580.705258460.704648110.706464040.710382200.726505030.75674923

9
0.577099920.576925820.579255&0.582597110.587833870.605233810.63387689

12
0.541377000.542281580.547630570.552503110.559111380.578592880.60865268

15
0.526171600.527719910.534819910.540541100.547880150.568465750.59965390

18
0.518236750.520176030.528334260.534563210.542333350.563577790.59565810

Extr.

0.5020.5050.5150.5230.5320.5550.596
Conj.

0.5000.5030.5130.5200.5290.5540.625

Para confirmarmos que esta é a dimensão de um operador de spin 1/2

do Ising triplete basta olharmos para a tabela da seção (4.2) e verificarmos que para esta

condição de contorno, A(P) é dado por A(P) = (1- PI)/4, surgindo, portanto, o Iat')r 1/1

que caracteriza o spin do operador.

A última dimensão anômala que encontramos na análise das lacunas de

massa para condiçõestoroidais de contorno foi obtida através da extrapolação da seqüência:

F5=O = E-+ (L) - E++ (L) = 211" /'z + o(L-l)L 0,+- 0,++ L ., (4.4.7)

Nossosresultados mostram que tal operador corresponde a um operador do X X Z sem spin,

com dimensão anômala dada por zI,O em (4.4.4), isto é,

1
ZI,O = 16zAT,

(4.4.8)
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Mostramos em seguida, na tabela (4.8) os valores das extrapolaçÕe8 feitas

em (4.4.7).

Ta.bela (4.8) - Condições de Contorno (C1 = -1, C2 = +1) Setor (Pl = +, P2 = -) : Seqüência Ff=o /ZL
para valores de L e da. a.ni80tropia. a, as extrapol&ÇÕe8nos dão as dimensões do operador sem spin,
conjecturadaa em (4.4.8). Os valores conjecturados estão mostrados na. última. linha.

I L~ I 0.1 I 0.2 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0
6 0.436676930.455444180.487501160.502651480.518166960.552792810.59601758

9
0.327825650.344900100.376913890.392736900.408977860.444292080.48597897

12
0.298709620.315661550.348996990.365837800.383145230.420464940.46398680

15
0.286459530.303440130.337608970.355039190.372954830.411534990.45664603

18
0.280102200.297121990.331810070.349601900.367903640.401302670.45374469

Exir.

0.2670.2840.3200.3390.3590.4030.461

Conj.

0.2660.2820.3160.3330.3530.3970.500

4.5 - Condições Livres de Contorno

Partimos agora para determinação das dimensões anômalas dos operadores

de superfície. Uma das dif~renças entre as análises espectrais feitas nesta seção e nas seções

anteriores deve-se ao fato de não pC'~uirmos invariância translacional, e portanto, não poder

emos fazer uso de estados representativos, o que nos aumentará drasticamente a dimensão do

espaço de Hilbert a ser analisado (veja seção (4.2». Em termos práticos isto nos conduzirá a

um aumento do tempo computa.cional. Devido a isto utilizamos redes de tamanho máximo

L = 15.

o equivalente à. dimensão do operador energia para condições livres, z;, foi

conjectura.do por Cardy (21) como tendo sempre dimensão 2 (independentemente do mode

10). Utilizando este fato como uma. maneira de testar nossas extrapolações analisamos a.

amplitude:

(4.5.1)

onde (F) indica que estamos trabalhando com condições livres de contorno. Nossos resulta

dos são mostrados na ta.bela (4.9) que se segue:
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(4.5.2)

(4.5.3)

Ta.bela (4.9) - Condições livres de contorno Setor (Pl - +, l'.a - +) : Seqüência S!/ZI. para valores de L
e da aniaotropia a, U extrapola.çõel noe dio a dimensio ~1·>.Oa valorel coajecturadoe estio na última
linha.
L-a 0.10.20.40.50.60.81.0

6

2.244418182.249429942.253006262.254165412.256486462.267651852.28839743
9

1.959224331.961343091.95915907.1.951321981.956530311.961288161.97722008
12

1.912314441.9156S8711.914984301.913463171.912678471.916579831.93098418
15

1.905423931.909331961.909076191.901387881.906182571.908698691.92136292

Extr.

1.9991.9981.9982.0022.0022.0062.001
CoDi.

2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000

Podemoe observar que os resultados concordam de forma razoável com a

conjedura de Cardy, %~.) = 2.

A fim de estimannoe aa dimensões dos operadores nos demais aeiares é con

veniente modificarmos n0880 esquema inicial de extrapolação. Agora, ao invés de dividirmos

as lacunas por ZL (4.3.4), subdituimoe o valor conjecturado por Cardy em (4.5.1), obtendo

a lacuna:

WL = E1~J+- Ff{;+ = 2~ <: +o(L-l)

que será utili2ada para a eliminação da coutante de normalUação <:.

Desta forma, a dimensão do operador de magnetização de superfície é obtido

através daa análises das lacunas :

51 ri,) ri,) 1r~ (.) (L-I)
L = l!i;',__ - l!i;"++ = L '*tI + o

e n08808resultados estão na tabela (4.10) :

Ta.bela (4.10) - Condições livres de contOl'JlOSetor (Pl - -, l'J •• -) : Seqü&ncia SlIWI. para valores de
L e da aaiIotropia a, U exua.pola.çõee noe dão a dimeaaão zg>. 01 valores coajec:taradoe estão na úlüm&.
linha.
L-a 0.10.20.40.50.60.81.0

6

0.S863S2220.616306330.666562660.687153870.707079860.742991640.78070803
9

0.560691540.593058430.650505990.675707860.698894211.740981010.78107669
12

0.549693080.582721900.643926060.671579810.697221590.743614690.78639651
15

0.544054530.577408200.640970920.670264000.697598590.746942690.79216982

Extr.

0.5260.6640.6260.6660.6990.7720.860
Coajo

0.5310.5640.6310.6660.7050.7941.000

onde veDlO8que nOS808resultados induzem a conjectura z~) = cos-1(-Ot)/1r.

Estes valores foram também encontrados para o modelo de Ashkin- Teller

por von Gehlen e Rittenberg (30), que na região equivalente à que foi analisada no Ising

triplete, conjecturaram :
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1
AT.(.) = -::iT'

zm 2ze

Finalmente analisamos a lacuna :

~ .,..JF) .,..JF) 1f' I' (.) (L-I)~L = l!i;',_+ - l!.-;'.++ = L ~zO + o

Nossos resultados são mostrados na tabela (4.11) abaixo:

(4.5.4)

Tabela (4.11) - Condições livres de contorno Setor (Pl = -, P, = +) : Seqüência sUW L para valores de

L e da ani80tropia a, as extrapolaçõe8 Doa dão a dimensão zg). Os valores conjecturad08 estão na última
linha.

I L"'-a I 0.1 I 0.2 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.8 I 1.0 I
6 1.112272361.106352361.058287531.019072700.9733333960.875418960.78620473

9
1.058736811.055638261.021505190.991850970.955635720.871433670.78438984

12
1.035615801.033186171.007079570.983125670.952425160.875510860.78843335

15
1.023743341.021727461.000843460.980627510.953560110.881332720.79350812

Extr.

0.9991.0021.0031.0010.9980.9450.843
Conj.

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

o resultado correspondente para o modelo de Ashkin-Teller obtido por von Gehlen 'c' Rit

tenberg neste caso é :

ZAT.(.) = 1p

para todos os valores de a na região analisada, conferindo exatamente com nossos resultadc\s

para o modelo de Ising triplete.

A tabela (4.11) mostra que também no caso do Ising triplete x~·) = 1 para

todo O< a < 1.
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CAPITULO V



Análise Conforme do Modelo XY triplete

S.l. Acoplamento das Hamiltonianas Alternadas

Como foi visto na. seção (3.3), o espectro do modelo XY triplete é obtido a.

partir de dois Ising triplete, obedecendo a.uma equação do tipo :

(5.1.1)

onde «» indicam que 08 vínculos devem ser obedecidos. De acordo com as expressões (3.3.8)

e (3.3.9), o estado fundamental do XY triplete será dado pela. relação :

~(2L) EJ·in'(L) EJ·in'(L)
2L = 2L + 2L

Uma. possível forma. de se calcular a. constante de normalização "( ~ (veja.

(2.3.11) e (2.3.12» da. Hamiltoniana do Ising triplete (2.), conforme vimos no capítulo IV

(veja. (4.3.4j), é a.lira.vésda. equação :

E++1•tn9(L) _ E:+l.tn9(L) = 271"( + o(L-1)1,-+ 0,-+· L

onde Et~+(L) significa. o primeiro estado excitado do setor (-+) com momento não nulo

e Ed:!+(L) é o estadó de energia mais baixa. do mesmo setor com momento nulo. Por

outro lado, com o a.uxílio de (3.3.8) e (3.3.9), podemos obter uma relação que nos forneça a

constante (', que normaliza a. Ha.miltoniana. do XY triplete.

O primeiro estado excitado resultante do a.coplamento do setor (-, +) é

obtido através da combinação :



(5.1.6)

o que DOI dá

r.t++ () ++ (L) 2'11'('
.oi_+ L - Eo-+ = 2L

Compatando-ee (5.1.6) e (5.1.4) concluímOl que :

(5.1.7)

('=2( (5.1.8)

Conforme vimOl em (2.3.10), o eeiado fundamental do XY triplete com

condições periódicas de contorno deve ainda se comportar como :

Eo(2L) _ _ r~ o(L-2) ( )
2L - eoo 6(2L)2 + 5.1.9

onde ê é anomalia conforme do modelo. Substituindo em (5.1.9) 01 resultados (5.1.3) e

(5.1.8), chegamos à relação :

&(L) rê( -2
L = eoo - 6(2L2) + o(L ) (5.1.10)

Por outro lado sabemOll, do trabalho de Alcaru e Barber (2-1), que o Ising triplete poaui

c = 1e seu estado fundamental é dado pela relação :

&(L) = e _ r« + o(L-2) (5111)L 00 6L2 .•

Portanto, a equivalência entre (5.1.9) e (5.1.10) nos indica que o modelo XY triplete é

&.2- O Conteúdo de Operadores do Modelo XY Triplete

Após teIIDOIIobtido todas 88 dimeD8Õe8dOlloperadores do modelo de Ising

triplete tell108condições de determinar 88 dimeDllÕellanômal88 dOlloperadores existentes no

modelo XY trip1ete.



As relações de vínculo exigem que apenas &copiemos setores idênticos das

Ha.miltonianas alternadas com as mesmas condições de contorno. Desta forma, ao conside-

rarmos o setor do estado fundamental dos Ising triplete podemos escrever:

++ () •.++ () ++ () 21t' ••++ () (-1 E ( ) 211' I XY (L-I)E1,++ L +Eo,++ L = Eo,++ L + y(3:c+ Eo,++ L +0 L = o 2L +2I( 3:, +0
(5.2.1)

Considerando (5.1.2) e (5.1.7) concluimos diretamente que:

(5.2.2)

ou seja, o modelo XY triplete possui um operador com mesma dimensão do operador energia

do Ising triplete.

Seguinào o mesmo procedimento feito para a dimensão do operador ener-

gia, conseguimos m08trar o aparecimento de uin operador marginal também no modelo XY

triplete, isto é :

presentes no modelo de Ising triplete foram obtidas através de 'acun..:s d~ massa relativas a

estados excitad08 pertencentes a setores distint08 daquele que contém o estado fundamental.

Como conseqüência das relações de vínculo notamos que operadores com dimensão zo, Zc,

etc. não estarão presentes no modelo XY triplete. As dimensões dos demais operadores

primári08 que surgirão no modelo XY triplete serão, devido às relações de vínculo, o dobro

das dimensões d08 operadores primá.ri08 do modelo de Ising triplete (zO' Zc I etc.). Exem-

plifiquemos este fato com o operador Zo (identificado a z~t) lembrando que esta análise é

idêntica para os demais operadores primários :

E++ (L) + E++ (L) = E++ (L) + ~rzI.it'l9 + E!'+ (L) + 2~rzI.it'l9 + O(L-I)0,-+ 0,-+ 0.++ L '.> O 0,++ L '.> O

- 2E++ (L) + ~rlzXY + o(L-I)- 0.++ L'.> O

Novamente considerando (5.1.2) e (5.1.7) concluímos:



Após termos determinado os valores permitidos para as dimensões anômalas
.

do modelo XY triplete, é interessante encontrarmos os tipos de funções de correlação que

são governadas por estas dimensões na criticalidade.

A função de correlação energiarenergia para o modelo XY triplete é escrita

(5.2.6)

o que nos conduz a dois tipos de análise :

< GfGf+1JJf-lJJf JJf+l >< GtG'~lJJt-lJJtJJt+l >
Sabemos que os operadores ar só introduzem sinais, não influindo no comportamento crítico.

Com isso, percebemos que a função de c0l!elação energia-energia para o modelo XY triplete

possui o mesmo comportamento crítico desta função para o Ising triplete.

Agora os operadores não pertence.:n a mesma Hamiltoniana alternada atuando em espaços

tensoriais diferentes fazendo com que a equação (5.2.7) se anule.

ordem são escritas como < 0'3i+a0'3j+a > onde a = 0,1,2 e correspondem às correlações

nas sub-redes O, b. e O respectivamente. Tais correlações são governadas, na criticalidade,

pelo comportamento ditado pelas dimensões dos operadores Zc, Z6, zQ. As relações de

vínculo exigem que a.coplem08 setores idênticos das Hamiltonianas Ising triplete com mes-

mas condições de contorno. Desta forma já começamos a ter idéia de como devem ser os



operadores de ordem do modelo XY triplete, pois ao acoplarmos os sistemas alternados a

correlação terá. uma estrutura do tipo :

(5.2.8)

onde os operadores v atuam no espaço de Hilbert associado a H" e os operadores JJ no

espaço associado a H( Lembrando que as funções de correlação < vv > e < JJJJ > só não se

anulam se estes operadores pertencerem a sub-redes idênticas (2.), conseguimos reproduzir

esta estrutura no modelo XY triplete através das correlações :

j-I l-I

< ",gi+a II G'3m+1G1m+2"'~j+a >< Jo'~1c+a II G'3m+l~m+2Jo'~+a >, a = O, 1,2
m=i+a+ 1 m=,+a+ 1

onde os produtos dos operadores (]I valem ±l. Observamos ainda que se "'Ji+a e z11c+a

forem vizinhos próximos, o mesmo acontecendo a vfi+a e Jo'L+a as relações de vínculo não

serão violadas na região intermediária. Desta forma, as correlações de ordem do modelo XY

triplete podem ser escritas como:

ol1de li- il deve ser múltiplo de 6, e Z(1'= Zc I ZO, Z~ dependendo do caso, mostrando que

as dimensões dos operadores de ordem ~o XY triplete são o dobro daquelas do Ising triplete.

Para condições de contorno gerais (011 O2 :I: 1) o raciocínio é idêntico ao

operadores de gauge locais no modelo faz com que todas as condições de contorno dos

sistemas acoplados sejam tratadas de forma idêntica. Os operadores que aparecem no Ising

triplete com condições de contorno gerais (C1I O2 :I: 1) aparecem naturalmente no XY triplete

Equivalentemente, no modelo XY triplete esta mesma informação nos é fomecida em termos

das configurações dos operadores de gauge (eq. (3.3.7». Notamos, portanto, que tratando

os Ising triplete acoplados com condições de contorno gerais, estamos tratando o modelo XY

triplete com determinada configuração de operadores de gauge locais.



No caso de condições livres de contorno observamos que não existem mais as
.

relações de vínculo, pois, 01 = O2 = O. Portanto, poderemos &CopIarquaisquer setores dos

lsing triplete alternados sem restrição alguma. Em particular notamos que as dimensões de

operadores primários surgirão a.tra.vésdo acoplamento de qualquer setor de um Ising triplete

com o estado fundamental da outra Hamiltoniana alternada. Assim, todaa as dimensões dos

operadores primários do Ising triplete serão detectadaa também no XY triplete.



..
5.3. C O N C LUSA O

Estudamos nesta dissertação um modelo de mecânica estatística explorando

as propriedades advindas da invariância conforme que o sistema apresenta em sua critica-

lidade. O modelo estudado é o modelo XV com interação de três corpos - XV triplete.

No decorrer de nossa análise observamos que o presente modelo apresenta uma invariância

local de calibre (gauge), o que nos possibilitou uma enorme simplificação no tratamento de

sua Hamiltoniana quântica. Nossa análise mostrou ainda, que o modelo XY triplete com.
condições de contorno periódicas relaciona-se com o modelo de Ising triplete introduzido por

Alcaraz e Barber (2.). Mais especificamente, para uma dada escolha de calibre no XY triplete

corresponde a uma cadeia de Ising triplete dobrada com deter~ada condição de contorno.

Observamos, conseqüentemente, que da mesma forma que o modelo XY de interaçÕe8 de

dois corpos se reduz ao lsing tradicional dobrado (36), o mesmo ocorrerá. para o XY com

interações de três corpos.

diversas condições de contorno, tivemos que estudar sistematicamente este último modelo

nas mais diversas con.diçõesde contorno, compatíveis com a simetria. Z(2) ~ Z(2) do modelo.

Os cálculos espectrais anteriores da Hamiltoniana lsing triplete ba.searam-se exclusivamente

no modelo periódico.

Após o trabalho de Alcaraz e Barber (2.) acredita-se que o modelo de lsing

triplete e o Ashkin-Teller pertençam à mesma classe de universalidade. Nossos resultados

revelam que embora ambos sejam descritos por uma teoria. conforme de carga central c =
1, estes dois modelos não possuem conteúdos de operadores totalmente equivalentes. Em

particular, enquanto o modelo de Ashkin-Teller apresenta operadores parafermiônicos de

spin 8 = 1/4 e 3/4, estes estão ausentes no modelo de Ising triplete. Em contrapartida

aparecem no Ising triplete operadores fermiônicos (8 = 1/2) e bosônicos (8 = 1), ausentes

no Ashkin-Teller. No caso em que ambos os modelos possuam uma superfície livre (plano

semi-infinito) nossos resultados mostraram uma equivalência. total.

Portanto, após um estudo detalhado do conteúdo de operadores do modelo

de Ising triplete, voltamos ao XY triplete. Recordamos que existem relações de vínculos



que devem ser satisfeitas e o conteúdo de operadores do modelo XY triplete foi determinado

a.coplando-se setores dos lsing triplete alternados que não violassem as relações de vínculos.

Como sugestão para continuidade do trabalho, seria interessante estudar o

modelo XXZ triplete cuja Hamiltoniana é escrita como :

da mesma forma que para o modelo XXZ de dois corpos, aParecem também linhas críticas,

conforme Il varie. No caso do surgimento de uma linha crítica é interessante saber se a



APÊNDICE I

o Método de Lanczos

o método que utilizamos para obter os autova1ores da Hamiltoniana é o

chamado método de Lanczos, que consiste em colocar a Hamiltoniana numa base tridiago-

nal. A simplificação introduzida por este método reside em dois aspectos: 1). ao invés de

armazenarmos uma matriz fzf elementos, armazenamos uma matriz de 2qL elementos,

onde q é o número de estados por sítio e L é o número d~ sítios. 2). a base em que expressamos

a Hamiltoniana é tal que possui projeção decrescente com os autovalores da Hamiltoniana,

possibilitando obter boas estimativas para os ~tados de menor energia, mesmo para um

espaço de Lanczos truncado.

Construímos as bases tridiagona1 escolhendo arbitrariamente um est.ado nor-

malizado de H,IT/Jo >. Aplicando H teremos :

onde aI e b] são coeficientes que normalizam IT/Jo e IT/JI >, sendo estes ortogonais. Continuan-

do, aplicamos H em IT/Jt >, fornecendo:

onde os coeficientes b1, a2 e ~ normalizam 1T/J2 >, que é ortogonal a IT/Jo > e IT/Jo >. Observa-

mos que b] aparece em (1.1) e (1.2) pelo fato de H ser Hamiltoniana.

O método prossegue e (1.2) é generalizada por:



(1.4)

Conforme salientamos, em geral não precisamos chegar ao fim da tridiago-

nalização, pois os autovalores mais baixos de T são obtidos em poucas interaçães. Portanto,

a cada iteração, os autovaiores mais baixos convergem mais para seu valor definitivo. Con-

trolamos, portanto, esta convergência passo a passo, até termos uma precisão de 10-13 para

os cinco autovalores mais baixos de T.

Um outro fato que utilizamos para acelerar o processo foi explorar as sime-

trias de H com a divisão dos setores de carga e a invariância de tramJação através dos

estados representativos.
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