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RESUMO

Neste trabalho consideramos o modelo de Potts na

de Cayley submetida a um campo magn~tico. Esse campo pode ser

representado pela interaçlo dos spins da Arvore com um spin

adicional, denominado spin fantasma. Essa nova rede passa a ser

chamada de Arvore de Cayley fechada e assim~trica. Sendo uma

rede hier'rquica, ela apresenta soluç8es exatas que slo obtidas

quando as t~cnicas do grupo de renormalizaçlo no espaço real slo

aplicadas. Subtraindo os efeitos de superficie e considerando

somente o interior da Arvore (rede de Bethe), esses resultados

reproduzem os resultados da aproxima~lo de campo m~dio de Bethe-

-Peierls.

Com a finalidade de estudar a fun,lo de correla,lo do

modelo de Potts na rede de Bethe, consideramos primeiramente uma

cadeia de Potts interagindo com um spin fantasma. Rtravés das

regras de composi,lo em s~rie e paralelo e do m~t~do da quebra e

colapso para as transmissividades t~rmicas (fun,lo de correla,lo)

obtemos uma fórmula de recorrência para a fun~lo de correla,lo

entre quaisquer dois spins na cadeia. Mostramos entlo que pela

invariança translacional da rede de Bethe Qualquer par de spins

pode ser mapeado no sistema anterior.

R seguir consideramos o modelo de Potts de um estado na

Arvore de (ayley fechada e assim~trica. Decimando os spins

interiores da unidade geradora da rede, obtemos um mapa

polinomial quadrâtico para a transforma~lo do grupo de

renormaliza,lo (mapa de Bethe-Peierls). O diagrama de fase desse

sistema ~ entlo obtido do conjunto de Mandelbrot atrav~s de uma

transformaçlo de MObius. O mapa de Bethe-Peierls apresenta dois

pontos fixos, Que slo relacionados com as fases ferro e
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paramagn'tica e o regime ca6tico , identificado com a fase vidro

de spin. Esse sistema revela ser o exemplo mais simples de vidro

de spin de HcKay-Berker-Kirkpatrick.

Na rede de Bethe e a campo nulo esse sistema apresenta

transiç8es de fase de segunda ordem. Rnalisando o comportamento

critico da funç~o de correlaç~o e de suas derivadas, vemos que se

identificarmos a funçlo de correlaçlo entre o spin fantasma e

qualquer spin da rede com a magnetizaçlo (por spin) e a funçlo de

correlaçlo entre dois spins primeiros vizinhos com a energia

interna do sistema, cinco expoentes criticos (8,P, t' ,~,~')s~o
calculados e satisfazem as relaç8es de escala.

Para ilustrar o procedimento recursivo apresentado para

calcular a funç~o de correlaç~o entre dois spins separados por m

ligaç8es na rede de Bethe, consideramos os spins de Potts de um

estado. Obtemos ent~o de forma explicita as correlaç8es para

m=1,2 e 3.
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ABSTRACT

ln this work we consider the Potts model on the Cayley

tree subjected to a magnetic field. This field can be represented

by the interaction of the tree spins with an additional one,

denominated ghost spin. This new lattice is then called closed-

asymmetric Cayley tree. Being a hierarchical lattice it comes to

have exact soluctions which are obtained when the real-space

renormalization group techniques are applied. Subtracting the

surface effects and considering only the tree interior (Bethe

lattice), these results reproduce the results of Bethe-Peierls

mean-field approximation.

With the objective of studying the pair-correlation

function of the Potts model on the Bethe lattice, we at first

consider a Potts chain interacting with a ghost spin. Throughout

the series-parallel composition rules and the break-collapse

method for the thermal transmissivities (pair-correlation

function) we obtain a recursive relation for the correlation

function between any two spins on the chain. We then show, due to

the translational invariance of the Bethe lattice,

of spins can be mapped into the latter system.

that any pair

Next we consider the one-state Potts model on the closed

asymmetric tree. Decimating the inner spins of the generating

unit of the lattice, we obtain a quadratic polynomial map for the

renormalization group transformation (Bethe-Peierls map). The

phase diagram of this system is obtained from the Mandelbrot set

throughout a M6bius transformation. The Bethe-Peierls map has two

stable fixed points which are related to the ferro and

paramagnetic phases and the caotic regime is identified with the

spin-glass phase. This system turns out to be the simplest
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example of a HcKay-Berker-Kirkpatrick Ipln glass.

On the Bethe lattice with vanishing field this system

presents second-order phase transitions. Analyzing the critical

behavior of the pair-correlation function and of its derivatives,

we see that if we identify the correlation function between the

ghost spin and any spin on the lattice with the magnetization

(per spin), and the correlation function between two nearest-

neighbor spins with the internal energy of the system, five

critical exponents (8,P,,' ,~,~') are calculated and they sastisfy

the scaling relations.

In order to illustrate the recursive procedure presented

to calculate the pair-correlation function between spins m bonds

apart on the Bethe lattice, we consider the one-state Potts

spins. We obtain explicitly the correlation for m=1,2 and 3.
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,
INTRODutAO

Neste trabalho estamos interessados em estudar algumas

caracterlsticas do modelo de Potts escalar de Q est.dos na 'rvore

de (aylev fechada e assimétrica.

O .mº c:l~Jº-. _c:l~.E_otts [1] fo i p roposto como uma gene ra lizaç I o

para o modelo de Ising [2]. Esse modelo consiste em considerar um

sistema de spins (A) que podem assumir Q estados distintos. Esses

spins podem ser representados como vetares unitàrios no plano,

onde cada estado é identificado com Q direç8es igualmente

espaçadas, especificadas pelos ângulos 8"=2wn/Q onde

n=O,', ... ,Q-1. R forma mais geral de interaçlo entre dois spins

JI e Â~ deve ser uma funçlo de periodo 2n do ângulo relativo

en tre a s d ireç8es Eln' e Eln.I' ou se ja , P (El•..•-El,.,J ) • De n tre as

vàrias possibilidades, a escolha P=-qJcos(Eln.-ElnJ) (produto

escalar dos vetores representando Â. e ÀJ) classifica o modelo de

Potts como sendo vetorial. Por outro lado, a escolha

P=-qJ8(ni ,nj), onde 8 é a funçlo delta de Kronecker, classifica

o modelo como sendo escalar.

(omo visto, se dois spins de Potts estiverem no mesmo

estada, a interaçlo entre eles é -qJ, onde J>O define o modelo

como ferromagnêtico e J<ü cama antiferromagnêtico. Se as spins

estiverem em estados diferentes. a interaçlo é nula na verslo

escalar da modelo.

Rpesar da simplicidade da interaçlo, o modelo de Potts

escalar é muito utilizado, pois em uma dada rede, o diagrama de

fase da sistema pode vir a ser bastante rico, provocando

interesse do ponto de vista te6rico. No caso particular Q=2 esse

modelo reproduz O modelo de Ising e no caso Q=1 esse modelo passa

a ser uma formulaçlo para o problema de percolaçlo (3). Do ponto
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de vista de rellizl~.o experimentll, v'rils litul~ees tlm lido

explicldas pelo modelo (4).

Com rell~lo I rede 8 ser utilizada' conveniente f.zer

algumas observaç8es sobre 8S peculiaridades de sua estrutura

topol6gica,

interessantes.

o que propicia •• ocorrência de fenômenos

R irvore __-º-~a~ , construida a partir de um ponto

inicial C, de onde saem r+1 ligaç8es (r~2). De cada extremidade

dessas ligaç8es (sitias) saem novas r ligaç8es, formando assim

as sucessivas camadas da rede (Fig. 1); r , denominado parâmetro

Fig. 1 - ~rvore de Cayley com parâmetro de ramificaç30 r=2 e
Quatro camadas.

Definimos sitios interiores da rede, os sitios Que têm

n6mero de coordenaçlo r+1 e sitios superficiais, os sitios com

coordenaçlo 1. Dessa maneira, o n6mero de sitios interiores (Nx>

e superficias (Ne> s30 dados por:

rN-J.{r+1) - 2
Nx = ---------------

r - 1
e (1)

onde N é o n6mero de camadas da ârvore. Vemos Que, ao contrârio

das redes regulares, a relaç30 N9/Nx n30 vai a zero Quando N



tende ao infinito,
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indicando que a luperflcie tem u~ papel de

tanta importlncia quanto a estrutura em li.

R dimensionalidade de uma rede [5) .• definida por:

ln (C,.,)
d =

lim-------- , (2)

N--)CID

lnN

onde
N

CN

=1+ tm,, (3)
i=1

sitio,

sendo o nómero de primeiros vizinhos de um determinado

ma o de segundos vizinhos e assim por diante. Para a

ãrvore de Cayley temos que [N = NJ portanto a

dimensionalidade da rede é infinita.

Duando consideramos qualquer modelo de spin na ãrvore de

Cayley, o sistema se comporta como se fosse unidimensional, pois

dois sitios estIo conectados por um ónico caminho. No entanto se

um campo magnético for aplicado, o sistema apresenta transiçees

de fase nlo usuais [6,7). Esse comportamento é devido ao efeito

de superficie. Para o modelo de Potts de dois estados, a

transiçlo do ferro para o paramagnetismo é caracterizada como

sendo de ordem continua [8,9).

Quando os efeitos de superficie s~o subtraidos (10), a

ârvore de Cayley passa a ser denominada rede_º-~ JJethe. Nessa

rede, as grandezas termodinâmicas reproduzem os resultados da

~p_rox!_rn~_ç~~de campo médio de Bethe-PeL~~~ [11-14) para as redes

de Bravais (15). O modelo de Potts apresenta ent~o transiçees de

fase (ferro-para) de primeira (Q)2) ou segunda (q~2) ordem (4).

Verifica-se a presença da fase antiferromagnética somente para

q<3 (r=2L



Tinto 1i propriedldel globais (interior + superflcie)

Quanto 15 locais (interior) do modelo de Potts submetido a um

campo na 'rvore de Cayley podem ser estudadas considerando

intera~8es dos spins da 'rvore com um spin adicional, denominado

spin fantasma (Fig. 2). R equivalência entre esses dois sistemas

é justificada pela proporcional idade C1/q) entre as fun~8es de

parti~lo e pela igualdade entre as fun~ees de correla~lo (16).

T

I

I

I
I
•

Fig. 2 - Dois ramos da ârvore de (ayley com r=2. O campo
magn~tico ~ simulado pela interaçlo entre os spins da
ârvore com o spin fantasma. R unidade geradora da rede ~
dada pela segunda geraçlo.

Essa ól tima rede é denominada ~~-,,~~~~! ~_~yley fechada e

assimétrica e tem a vantagem de ser uma ~!?e hierârquica [17,18),

portanto ela pode ser gerada recursivamente substituindo ligaç8es

de acordo com uma dada prescriçlo (unidade geradora). Essa

natureza hierârquica faz com que as t~cnicas do grupo de

renormalizaçlo no espaço real [19/20) nos forneça soluç8es

exatas.

Uma das grandes realizaç8es da teoria do grupo de

renormalizaçlo é a reduçlo do problema de transiçlo de fase e

fenômenos criticas ao estudo de mapas no espaço dos parâmetros.
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Esses .apas 110 introduzidos .tr.vts d. h.miltoni.n. efetiva, que

• obtida d. h.miltoni.na original qu.ndo graus de liberdade 110

eliminados p.rci.lmente no cilculo da funçlo de partiçlo

(transformaçlo do grupo de renormalizaçlo). Esse procedimento nos

permite relacionar diagramas de fase e fenômenos crlticos à

propriedades do mapa: um ponto fixo est~vel representa uma fase

termodinâmica, um ponto fixo hiperb6lico representa uma transiçlo

de fase e os expoentes criticas estio relacionados com o mapa

linearizado em torno dos pontos marginais por relaç8es simples

[19,21),

Com exceçlo de alguns poucos casos é muito dificil obter

a soluçlo exata de um modelo de spin em uma rede regular, onde

cada ligaçlo representa a constante de acoplamento J entre os

spins primeiros vizinhos [5). No entanto podemos recorrer a

aproximaç8es.

R teoria de campo m~dio de Bragg-Wiltiams [22) é uma

aproximaçlo de ordem zero. Nessa aproximaçlo supomos que cada

spin do sistema està sujeito a um campo efetivo devido a t~dos

os outros spins. Por essa razlo, podemos considerar cada spin

interagindo com a mesma constante de acoplamento J/N com todos os

outros N-1 spins. Considerando cada acoplamento sendo uma aresta

e cada spin um v~rtice de um grafo [23], este pode ser visto

como uma hiperpirâmide regular no espaço de N-1 dimens~es. No

limite termodinâmico (N--)m) estamos considerando um espaço de

dimenslo infinita. Observamos também que nesse limite a razlo J/N

deve tender a um valor constante.

Dessa maneira, o comportamento termodinâmico de um

sistema de dimensionalidade finita d apresenta um limite

superior (d--)m) na dimensionalidade da rede.

R aproximaçlo de Bethe-Peierls [22) é considerada de

primeira ordem. Nessa aproximaç~o consideramos que cada spin do
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sistlma intlrlge com constlnte de Icopllmento J com os seus

primeiros vizinhos que estio luJeitos I um clmpo Ifetivo divido

105 outros spins. No esquema de grlfos, esse grafo possui a mesma

estrutura da 'rvore de Cayley (Fig. 1). Mas para que essa

estrutura reproduza os resultados da aproxima~lo de Bethe-Peierls

os efeitos de superflcie devem ser subtraldos, ou seja, devemos

considerar a rede de Bethe.

Uma maneira alternativa para representar a aproxima~lo de

Bethe-Peierls é considerar um spin fantasma interagindo com os

spins da superflcie da àrvore. R rede de Bethe é obtida quando

consideramos os campos efetivos sendo os ciclos estàveis do mapa

da transforma~~o do grupo de renormalizaç~o. O campo superficial

(inicial) pode ser considerado nulo no final dos càlculos.

Dessa maneira vemos que a rede de Bethe possui o mesmo

nómero de cooordenaçlo que a rede original. Vemos também que no

limite r-->m com rJ-->cte, esse sistema reproduz os resultados

da aproxima~lo de Bragg-Williams. Por outro lado, sabemos que a

rede de Bethe apresenta uma fase de sistema unidimensional,

extrapolando essa fase para todo o espa~o de parâmetros, podemos

obter os dois casos limites (na dimensionalidade) do sistema

original.

Rlém dessas informa~~es Que podem ser obtidas de um

modelo de spin na rede de Bethe, podemos ainda saber a correlaç~o

entre dois spins m-ésimos vizinhos na rede original (dentro da

aproxima~lo de Bethe-Peierls). Essa correlaç~o é dada na rede de

Bethe pela correlaç~o entre dois spins separados por m ligaç~es.

(om esse objetivo, Falk (24) obteve a funçlo de

correlaçlo para dois spins de Ising na àrvore de Cayley (sem

campo). R seguir, Jelitto [25,26) considerou duas àrvores

conectadas pelos sitios superficias e obteve a funç~o de

correla~~o para pares de spins localizados em sitios especiais
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dessa nova estrutura, que pela lntroduçlo de ·loops· apresenta

,transiçlo de rase. Utilizando as t'cnicas do grupo de

renormalizaçlo, Christiano e Goulart Rosa (27) generalizaram esse

6ltimo resultado para o modelo de Potts. Considerando a 'rvore de

(ayley fechada e assimétrica, Martinez e Goulart Rosa [28)

obtiveram uma fórmula de recorrência para calcular a funçlo de

correlaçlo entre qualquer par de spins de Potts nessa rede.

Por apresentar invariança por transformaçlo de escala,

sistemas hierârquicos têm a vantagem de possuir soluçees

Vârios estudos sobre as diversas caracteristicas desses

sitemas vêm sendo realizados, entre eles, os que apresentam a

fase vidro de spin [29).

Com esse objetivo McKay et alo [30] introduziram

frustraçlo em um sistema hierârquico, resultando em uma rota para

o caos no mapa da transformaçlo do grupo de renormalizaçlo.

Devido a grande quantidade de repulsores na regilo caótica do

espaço de parâmetros, eles identificaram essa regilo como sendo a

fase vidro de spin. R justificativa para essa equivalência foi

dada por Derrida et alo [21], mostrando que os repulsores de um

mapa implicam

Considerando

em singularidades na energia livre

esses resultados, Christiano [16]

do sistema.

introduziu

[31] obtiveram a fase

frustraç~es através de campos aleatórios na ãrvore de Cayley

fechada e assimétrica e obteve a fase vidro de spin para os

modelos de Potts e Rshkin-Teller.

Recentemente, De Rguiar et alo

vidro de spin nessa rede introduzindo frustraçlo através de

interaçees antiferromagnéticas entre os spins de Potts de um

estado. Esse resultado revelou ser o exemplo mais simples de

vidro de spin em redes hierârquicas, uma vez que é obtido de um

mapa pOlinomial quadrãtico.
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Este trabalho esti dividido como segue:

No capitulo l, apresentamos alguns conceitos que serlo

extensivamente utilizados. Na seç30 1.1 fazemos uso das idéias do

grupo de renormalizaç30 para obter as regras de composiç30 em

série e paralelo assim como a regra da quebra e colapso [32,33J

para as transmissividades térmicas (funç30 de correlaç30) do

modelo de Potts. Na seç30 1.2 apresentamos uma breve introduç30

ao estudo de sistemas dinâmicos. Consideramos um mapa

unidimensional onde mostramos como obter os ciclos e determinar

a estabilidade. Exemplificamos este procedimento através do mapa

loglstico. Por óltimo introduzimos ~conjunto$de Fatou e Julia.

No capitulo 11 utilizamos as regras de composiç30 para as

transmissividades térmicas para obter uma f6rmula de recorrência

para calcular a funç30 de correlaç30 entre Qualquer par de spins

na àrvore de Cayley fechada e assimétrica com parâmetro de

ramificaç~o r=2. Na seç~o 2.', através da regra da Quebra e

colapso, obtemos uma f6rmula de recorrência para determinar a

transmissividade equivalente entre dois spins de Potts separados

por m ligações em uma cadeia infinita com campo. Na seç30 2.2

mostramos que a àrvore de Cayley fechada e assimetrica pode ser

mapeada no sistema descrito na seç~o anterior.

No capitulo 111, consideramos o modelo de Potts de um

estado na àrvore de Cayley fechada e assimetrica. Na seç30 3.1

apresetamos a transformaç3o de HObius e uma breve descriç30 do

conjunto de Mandelbrot. Na seç30 3.2 obtemos o mapa da

transformaçlo do grupo de renormalizaç~o (mapa de Bethe-Peierls)

para o modelo de Potts de um estado na àrvore de Cayley fechada e

assimétrica. Por ser um mapa polinomial quadràtico, obtemos o

diagrama de

transformaç~o

criticos da

fase do conjunto de Handelbrot atraves de uma

de Môbius. Na seç~o 3.3 calculamos os expoentes

funç~o de correlaçlo e de suas derivadas nas
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transiç8es de flse ferro-plrl e plrl-vidro de spin I ca~po nulo.

Utilizando o m'todo sugerido por Christilno [16], mostramos que

essas funç8es podem ser interpretadas como funç8es de estldo do

sistema e que se essas identificaç8es forem efetuadas, os

expoentes criticas satisfazem as igualdades nas relaç8es de

escala. Na seçlo 3.4 ilustramos o procedimento apresentado no

capitulo 11 para calcular a funçlo de correlaçlo entre dois spins

de P~tts de um estado separados por m ligaçees na rede de 8ethe.

Obtemos entlo de forma expllcita as correlaçees para m=1,2 e 3.
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CAPITULO I

NOf;OES B~SICAS

Neste capitulo apresentamos alguns conceitos que serlo

extensivamente utilizados neste trabalho. Na primeira seçlo

apresentamos as regras de composiçlo em série e paralelo para as

transmissividades térmicas do modelo de Potts, assim como o

método da quebra e colapso que é utilizado para arranjos de spins

mais complexos. Na segunda seçlo apresentamos os conceitos de

pontos fixos, ciclos e estabilidade para mapas unidimensionais.

Com a finalidade de estabelecer a ordem com que os ciclos

est'veis aparecem quando variamos os parâmetros, apresentamos o

~
teorema de Sarkovskii. Esse teorema apresenta uma regilo onde

ciclos slo de periodicidade infinita, essa regilo é denominada

regilo ca6tica e é caracterizada pelo expoente de liapunov.

Exemplificamos esses conceitos estudando o mapa logistico.

WJiU.lOl1cA· 00 lHSirrôTõC;E fISKÂÊ-ãUiMi7.Ã'z,ta::3"·,mià. _ --"'}

FISIO.
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1.1 - REGRAS DE COMPOSltAO DE TRANSMISSIVIDADES TfRMICAS PARA °

MODELO DE POTTS

Para o modelo de Potts escalar, a energia de interaçlo

entre dois spins ;, e ~J de q estados, é dada pela hamiltoniana:

)

(1 .1)

onde J é a constante de acoplamento definindo o modelo como

funç~o delta de Kronecker.

ferromagnético (antiferromagnético) se J>O (J<O) e é a

R funç~o de partiç~o para o par de spins é dada por:

Z'J = t e-"k'J = q(eql!l..J .• q - 1) ,
<..~I ,:lJ )

( 1 .2)

onde P = 1/KT

temperatura.

sendo K a constante de Boltzmann e T a

Neste momento é conveniente introduzir a representaç~o de

Stephen-Mittag para os spins de Potts [37], ou seja

l J = exp(21riKJ Iq) onde KJ = O, 1, ... , q-1 , ( 1 .3)

dessa maneira podemos escrever:

q8li ,).J

q-1

= t '\'1).,-..

r=O

( 1.4)

Definimos a transmissividade térmica como sendo a funç~o

de correlaç~o:
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1
t c (~~lJ-~)c ----- t~~J,-~.-~H,~c ----------------

2'J (~,AJ) 1 + (q-1).-"~'"

e sua dual, o peso de Boltzmann:

y = e-""'"

que slo relacionados por:

(1.5)

(1.6)

1 - y
t = -------------

1 + (q-1)y
ou y =

1 - t

1 + (q-1)t
( 1 .7)

Se considerarmos dois spins ). e ~J conectados em

paralelo pelos acoplamentos J e Hj podemos definir um acoplamento

equivalente como T~ = J + H (Fig. 3.a), pois:

H~ = -q(J+H)cS
À I • .lJ

(1.8)

Neste momento é conveniente introduzir a notaçlo v e h

(w e x) para as transmissividades (duais) dos acoplamentos T e H.

Da Eq. 1.8 obtemos imediatamente a regra de associaçlo em

paralelo para as transmissividades duais:

w,. = xy • (1.9)

~ regra de associaçlo em paralelo para a transmissividade

térmica é obtida da Eq. 1.9 através da Eq. 1.7, resultando em:

v,. = t,.(t,h) = -------- = -----------------

N(t,h)

D(t,h)

t + h + (q-2)th

1 + (q-1)th
( 1 . 10)
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o termo do meio foi introduzido com o prop6sito de

estabeler a nota~lo a ser utilizada posteriormente.

J ~

(a.)

Tr ~

(b.)
Fig. 3 - Composiçlo de transmissividades para o modelo de Potts

escalar de Q estados.
a) Composiç~o em paralelo.
b) Composiç~o em série.

5 e po r ou tro lado três sp in s :t ,.l.. e .1., e s tiver em

conectados em série pelos acoplamentos J e H, define-se um

acoplamento equivalente T. (Fig. 3.b), do seguinte modo:

H : -QJô . '\• ;h ,Am - QHô" ~1\ m, IIJ

( 1 .11 )

Congelando os spins externos..1. e ;L e somando sobre ;l..,
Que:

temos

: C p r e q" ( .J 6 "I • .:l ••..• H6 Â •••• ;\ J )
{Â ••. }

(1.12)

CP e T. podem ser obtidos considerando os dois casos:

Se), ~':L, obtemos:

Cp : ------------------- = -----------------

1 xy

x + y + (Q-2)xy

(1.13)

Se ÃI = À J, obtemos das Eqs. 1.12 e 1.13 a regra de associaç~o em

série para as transmissividades duais:
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)( • Y • (Q-2)xy

1 + (q-1)xy
(1.14)

Pela Eq. 1.6 obtemos a regra de associaçlo em série para

as transmissividades térmicas:

v. = th . (1.15)

Dessa maneira obtivemos as regras de associaçlo em série

e paralelo para as transmissividades térmicas e suas duais.

Para associaç8es de spins mais complexas, devemos utilizar o

m~todo da quebra e colapso [32), que ~ um procedimento para

calcular a transmissividade equivalente entre os spins externos

em arranjos mais complexos, por exemplo, do tipo ponte de

\lJheatstone (Fig. 4), Essa regra consiste em calcular

primeiramente a transmissividade tq e t~, entre os spins externos

dos arranjos obtido através da quebra (h=O) e colapso (h=1) da

ligaç~o H entreÀ~ e o spin interno.

e

= -----------

Nc N~ ( t I h I )
= ----------

De D~ ( t I h I )

(1.16.a)

(1.16.b)

onde a funç~o do numerador (denominador) N (D) é dada pela Eq. 1.10.

Fig. 4 - Rrranjo de spins tipo ponte de Wheatstone.



De .cordo com o m'todo di quebra e col.pso,
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•

tr.nsmissivid.de equiv.lente entre os spins externos do .rr.njo

de VJheatstone ,:

tw(t,h' ,h) = ----------------- (1.17)

Esse resultado ~ justificado de maneira simples, congela

se os sp in s "I e Â.., e som a-se sob re todos os e stados dos sp in s .l .•

e J~. (omparando esse resultado com a fun~lo de parti~lo do par

de spins, obtemos a transmissividade dual equivalente, que pode

entlo ser transformada para a transmissividade térmica através da

Eq. 1. 7 .
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1.2 - MAPAS UNIDIMENIONAIS

Considere o mapa do tipo:

X'.1 = f(x"a) ,

onde a é um parâmetro. Podemos entlo escrever:

onde f(~) é denominada de n-ésima iterada de f.

(1.18)

(1.19)

Situaç8es interessantes ocorrem quando f é uma funçlo nlo

linear. No limite i--)m temos que:

x, ••...= X I = x:r tal que Xj e ( )(~ , x~ ,... ,x~) , ( 1 .20 )

o conjunto de pontos é denominado ciclo de periodo n

(ciclo n), no caso particular do ciclo 1, x· é denominado ponto

fixo. Se n--)m, temos um ciclo de periodicidade infinita.

R determinaçlo analitica do ciclo n é dada pela equaçlo:

(1.21)

Para iniciar o processo, fornecemos uma condiçJo inicial

xo, iterando f, o sistema pode convergir para um ciclo n que

depende do parâmetro a e em geral da pr6pria condiçlo inicial Xo.

Para determinar a estabilidade de um ciclo para um dado

valor de a, devemos obter um critério. Considere primeiramente o

ponto fixo x· I fazendo

( 1 .22)
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onde E, • um v.lor pequeno comp.r.do com X·. Line.riz.ndo f 1m

torno de X·, obtemos que:

E'+l df(x,) I
------ = --------1 = ~(x·) •

E, dx, Ix,=x·

Vemos entlo que se:

IÀ( x· ) : < 1

x·• est.vel (atrator)

I~( x· ') : = 1

x· • marginal(indiferente)

IÂ(x·)1>1

x"I! inst~vel(repulsor)

1Â,( x" ) I =O

x"é super-est~vel

(1.23)

Para que um ciclo n seja est~vel, todos os seus elementos

(Xj) devem ser est~veis. Utilizando a regra da cadeia vemos que:

df<n)(xl,a) I
= -------------1

Ix,=x-

=
n
1l Â(xj')

j=1

(1.24)

Tomando o m6dulo de Â<n)(x-J) a estabilidade do ciclo é

determinada pelo critério obtido para pontos fixos.

Observamos que quando um ciclo n surge de um ciclo m,

esse último ciclo torna-se instável, assim como os ciclos

precedentes. ~ ordem com que os ciclos aparecem em um mapa que

leva uma vari~vel real em outra variável real quando variamos o

~
valor do parâmetro a é dado pelo teorema de Sarkovskii [36].

TEOREM~ - Para ~={2""l I n~O,l~3 e limpar}, B={2- I m~O} e N=RUB.

Seja T/R(--R um mapeamento continuo que tem um ciclo n.

Ent=o T tem um ciclo m para cada mEN tal que n(--m.
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Esse teorema pode ser represent.do pela sequlncia:

.3 (--5 (--7 (--· ..(--

(--

2.3 (--2.5 (--2.7 (--· ..(- -

(-- 22.3 (-- 22.5 (-- 22.7 (--

· ..(--

( --

.... · ..(--

( --

8 (--4 (--2 (-- 1.

Por exemplo, a existência de um ciclo 8 implica na

existência dos ciclos 4, 2 e 1, que s!o instàveis quando o ciclo

6 for est~vel.

Este teorema apresenta a possibilidade de haver ciclos de

periodicidade infinita. R regilo do espa~o de parâmetros que

contém esses ciclos é conhecida como regilo ca6tica. O caminho

com que chegamos até essa regilo é conhecido como rota para o

caos.

Considere agora duas condi~ees iniciais Xo e X6 separadas

por Eo. Rp6s n itera~ees, a separa~!o entre Xn e x~ é dada por:

-
En

=EoenÂ (1.25)

onde

1

n-1
Â=

- --rln IÀ( x i ) : (1.26)
n

i=O

No limite n--)Cl?, " é chamado de expoente de Liapuno .•..

[ 1S) . Para vemos que a diminui

exponencialmente, indicando a existência de um ciclo est~ .•..el. Por

outro lado, paraÂ)O, En diverge exponencialmente. O en .•..elope da

fun~lo À(a), se positi .•..o, determina a regilo ca6tica.

Para ilustrar esses conceitos tomamos como exemplo o mapa

logistico que é dado por:
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05 pontos fixos desse mapa 510:

xs = O e x· = 1 - 1/4a

(1.27)

(1.28)

Do crit~rio de estabilidade vemos que para condi~ees

iniciais xoE[O,1J e aEJO,'/4[ xt ~ atrator e x· repulsor,

quando a=1/4 xs e x· tornam-se pontos indiferentes e para

aEJ1/4,3/4[ xs ~ repulsor e x· atrator. No ponto a=3/4, x· torna-

se indiferente e na regilo aEJ3/4,(1+{S)/4[ o ciclo duplo:

1+4a ~[(1+4a)(4a-3»)1/2. : ---------------------------

X1.~ 8a
(1.29)

torna-se estàvel. No ponto I\~ = (1+{S)l4 o ciclo duplo torna-se

indiferente e começa a surgir um ciclo 4. Esse processo de

bifurcaçlo continua até o ponto J-=O.8925 onde temos um ciclo de

periodicidade infinita (Fig. S.a). Dâ-se entlo o inicio da regilo

caótica, que é caracterizada pelo expoente de Liapunov positivo

(Fig. 6.b). Essa rota de Feigenbaum para o caos é caracterizada

pelos valores universais a=2.5029078751 e 8=4.6692016091 [ 19 l .

Convém ressaLtar que o infinito também é atrator deste mapa e é

atingido quando xot[0,1l.

Como vimos para o mapa logistico, a estabilidade de um

cicLo n depende de a e Xo. ~s regi~es no espaço de parâmetros em

que o sistema converge para um atrator é denominado de diagrama

de fase em mecânica estatistica e de conjunto de Mandelbrot se as

variâveis forem complexas, como serâ visto na seçlo 3.1. O

conjunto de condiç~es iniciais Xo que convergem para um atrator

X· é chamada de bacia de atraçlo de X·. No plano compLexo esse



conjunto , denominado conjunto de Fatou, que tem
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como

complementar o conjunto de Julia [34,35]. Esse Oltimo conjunto'

o conjunto de condi~ees iniciais que nlo convergem para nenhum

atrator, portanto ele contém os repulsores do mapa. Um conjunto

denso no conjunto de Julia é gerado a partir de um repulsor pelo

mapa inverso de f.

t1
I

IIIII •I I

li j

I II• J II
f tI

II ~ .I IIL
1/4

AIAz A3A",).-Q.

ta.. )

Q.
I

-2

lb)
Fig. S.a - Ilustraç~o da bifurca,~o de periodo 2n•

b - Expoente de Liapunov. R linha tracejada é o envelope da
funç~o.
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CAPITULO 11

FUNt~o DE CORRELAt~O PARA ° MODELO DE POTTS NA ~RVORE DE CAYLEY

FECHADA E ASSIM~TRICA

Neste capitulo utilizamos as regras de associaçlo para as

transmissividades térmicas do modelo de Potts, para obter a

funçlo de correlaçlo entre qualquer par de spins na 'rvore de

Cayley com parâmetro de ramificaçlo r=2 e com campo magnético

atuando somente nos spins da superficie. Esse campo é

representado pela interaçlo dos spins superficiais da ~rvore com

um spin fantasma (Fig. 7).

Na primeira se~~o, obtemos uma f6rmula de recorrência

para a transmissividade térmica equivalente entre qualquer par de

spins em uma cadeia de Potts infinita com campo aplicado. Na

segunda se~~o, mostramos que o c~lculo da fun~~o de correlaçlo do

modelo de Potts na ~rvore de Cayley fechada e assimétrica,

reduz-se ao c~lculo da funç~o de correlaç~o na cadeia.

c

0",,( h.. ~o ~o· ~ ~ 9s ~s' P p p bs" n"'
" ", " \ , , , , I " " ,,'" \, ,I I ", , , , , \ , , , " , "

" ' , \ \ \ , ' I , ,'",., " " \ \ , , I ' " " ,
'" , \ " \ ' I " , , "~',\ "I,'""',' , \" , , "" \' li", " ',' , , " I I , , "

II '" \ , , , , ," '~' \ \ I " I" ~,o ,,\, I,"" ", \ , , , I I I,',,', ,\,\,1""," ,\'"'11"''',\\1,1,,1,,

'~~' f
Fig. 7 - ~rvore de (ayley fechada e assimétrica com parâmetro de

ramificaç~o r=2 e três geraçees onde o campo magn~tico ~
simulado pela interaç~o dos spins superficiais com o
spin fantasma.
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2.1 - FUNtAO DE CORRELAtAO NA CADEIA DE POTTS COM CAMPO

Considere uma cadeia de Potts aberta com os N spins

interagindo com acoplamentos J e .coplados a um spin fantasma com

intera~lo H/onde J e H slo acoplamentos ferromagnéticos.

Para obter a fun~lo de correla~lo entre os spins nos

sitias i e i+m, calculamos primeiramente o campo efetivo atuando

sobre o spin ;1. (~.+.)devido a todos os spins à esquerda

(direita). Isso é realizado pelo uso sucessivo das regras de

associa~lo em s~rie e paralelo que estabelece uma

transmissividade equivalente h. entre os spins fantasma

dada por:

e

h + [1 • (q-2)h]th,_~
h. = ----------------------- com ho=h (2.1)

o mesmo raciocinio pode ser empregado para a cadeia

infinita. Nesse caso a intensidade dos campos atuando nos spins

)1 e ~,.~ ~ dado pelo ponto fixo real e estâvel h' do mapa acima

(Fig. 8.a)

t[1.(Q-2)h) - 1 + {1-t[1.(Q-2)h)}~ + 4h~t(Q-1»1/~
h' = ----------------------------------------------------

2th(Q-1)

com: (2.2)

J>O H>O Q~2.

R cadeia finita acoplada ao spin fantasma ~ uma ponte de

Wheatstone generalizada. Para calcular a funçlo de correlaçlo

entre os spins Â I e ÂI+~ utilizaremos o método da quebra e

colapso.

IIILIOTiCA DO INSTITUTODE flSICA EõüiMiêA"õÉSÁõCAiii7iii't

,ISICA l
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t .....--1·······
\

\
\
\ \

'\.
"-

........

......•........ -

),. i+ rn-I ),. i+ m

(.b)

Fig. 8.a - Cadeia finita com m ligaçees, obtida pela decimaçlo de
todos os spins à esquerda (direita) de ~I (~I+M)' de
uma cadeia infinita.

b - Rrranjo de
(h=1) mais
8.a.

spins obtido pelo colapso da ligaçlo H
pr6xima da extremidade direita da figura

Vemos Que pela quebra da ligaçlo H na figura 8.a, obtemos

um arranjo do mesmo tipo Que o original. Por outro lado, pelo

colapso de qualquer ligaçlo H, um novo tipo de arranjo é obtido

(Fig. 8.b). Vamos considerar primeiramente, o arranjo obtido pelo

colapso da ligaçlo H mais pr6xima da extremidade direita. Nesse

aglomerado a transmissividade entre os spins,À I e ).1+M-1 é obtida

pelo uso sucessivo das regras de composiçlo em série e paralelo.

Começamos trocando a menor bolha formada pelas ligaçees t e h

pela ligaçlo renormalizada obtida da transmissividade equivalente

entre
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t e em paralelo com h. Procedendo dessa Maneira,

as bolhas, de modo que a transmissividade equivalente entre) I e

)'+_-1 é obtida após a composi~lo de t.-2 com t e h'; onde:

(2.3)

Reescrevendo a Eq. 2.3 como fun~lo de t~-2' obtemos que:

aD~_2 + bN~_2
t~_j = ------ = --------------- (2.4)

D~-l

onde

a = h'{1 + h'[q - 2 - (q-1)h)} + tl1 + (q-2)h')(h - h')

b = h'(q-1)(h - h') + t[1 + (q-2)h'){1 + h[q-2 - (q-1)h'))

c = 1 + h'[q - 2 - (q-1)h) + (q-1)h't(h - h')

d = (q-1Hh't{1 + h[q - 2 - (q-1)h')) + h - h'}

~ funçlo de correlaçlo ~~À~-~)entre os spins externos do

arranjo colapsado é finalmente obtido combinando t~-l em série

com a transmissividade equivalente da bolha da direita do sitio

cotapsado.

Com esse resultado, estamos prontos para obter a fun,lo

de correlaçlo entre 05 spins À. e ;ti•...da cadeia infinita

interagindo com um spin fantasma. Comecemos considerando o caso

em que os spins estejam separados somente por uma ligaçlo (m=1)

(Fig. 8.a). Petas regras de composiçlo em série e paralelo, a

funçlo de correlaçlo é dada por:

t + h'~ + (Q-2)th'2
Tj(t,h') = ---------------------

1 + (Q-1)th'2
(2.6)
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P,r. m=2 (Fig. 4), utiliz.mos o .'todo d. quebra e

colapso plra I liglçlo H, observ.ndo que p.ra o arr.njo quebr.do,

reobtemos o .rranjo .nterior com I Ligl~lo J renormaLizada (t~);

de modo que:

T2(t,h,h') = -------------------------------------------- . (2.7)
(1-h)[1 + (q-1)t2h'2] + h[1 + (q-1)th']2

Para prosseguirmos, devemos ter em mente que cada

iteratlo depende do resultado anterior mas com a 6ltima ligatlo

renormalizada (t2). Por essa razlo, é conveniente introduzir a

notatlo t~rl, para representar essa ligatlo, onde n é um n6mero

que depende da separatlo m entre os spins e da funt~o iterada,

como é mostrado no esquema na figura 9. Rs transmissividades para

os arranjos quebrado e colapsado entre dois spins separados por m

ligat8es, slo dadas por:

(2.8.a)

e

De acordo com a -regra da quebra e colapso dada pela Eq.

transmissividade equivalente é:

(2.8.b)

1 .17, a

N.(t/tn)
TM<t,h,h' ,tJtn) = --------- = -----------------------------------

O. ( tI< n )

onde N e O 510 dados pela Eq.

(2.9)

1.10, N._1 (0.-1) é o numerador

(denominador) da transmissividade equivalente entre os spins
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externos sep.r.dos por m-1 lig.çees (ger.çlo .nterior) e N~-a

(D~-a) , o numerador d. Eq. 2.4.

1\I
I

1\
I,

AI,

t'.-1 (--- t'._:! (--- ... (--- t'._ (-- t'l

Fig. S - Esquema de como realizar o c~lculo da Eq. 2.S. Cada
iteraçlo T.-<n-l)(tK"') depende da transmissividade do
arranjo quebrado, a qual é dada pela geraçlo anterior
com a ligaçlo renormalizada T._n(tKn+1} e do arranjo
colapsado dado essencialmente por t;_ •.•. Esse processo é
repetido sucessivamente até obtermos T•. Colocando tK=t,
obtemos a funçlo de correlaçlo entre dois spins

separados por m liga~~es (Fig. 8.a).

Como caso particular, observamos que,

t" e fazendo H=O, reobtemos o resultado esperado para a funçlo

de correlaçlo da cadeia sem campo:

T.(U = t· . (2.10)
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2.2 - HRPERMENTO DR ~RVORE DE CRYLEY FECHRDA E RSSIH!TRICR NR

CRDEIR RBERTR COM CRMPO

Vamos agora discutir como podemos obter a funçlo de

correlaçlo para os spins de Potts na ârvore de Cayley fechada e

assimétrica. Consideramos o caso em que o parâmetro de

ramificaçlo é r=2,a generalizaçlo para outros valores é imediata

e nlo ser. discutida aqui. Enfatizamos o fato que a presença do

spin fantasma é essencial para tornar o sistema nlo trivial

(cadeia), caso contr.rio, todas as funç~es de correlaçlo slo

dadas pela Eq. 2.10.

Observamos a existência de duas possibilidades para a

localizaçlo dos spins: os spins considerados estIo ou nlo em

diferentes ramos com raiz no topo (Fig. 7). Vamos considerar

primeiramente a correlaçlo entre os sitios R e B. Por causa da

estrutura da .rvore, cada vértice (extremidade das ligaç~es) se

comporta como uma junçlo m6vel, de modo que pela rotaçlo dos

ramos, podemos considerar somente os spins nas laterais da ârvore

no câlculo da transmissividade equivalente. Isso' é descrito pelas

seguintes igualdades:

(RB) = (RB') = (RB' ') = (R' B) = (R' B') = (R I B' , ) (2.11)

Para mapear o sistema acima no sistema colocado na cadeia

aberta, procedemos como segue: pela composiçlo dos spins internos

pertencentes aos subramos com raiz em R (B) trocamos todos os

acoplamentos J pelo acoplamento renormalizado HA (H.), dado pela

transmissividade equivalente entre R' (B' ') e o spin fantasma. R

seguir compomos todos os spins internos restantes, exceto aqueles

diretamente conectados a lateral da ârvore (Fig. 10), repondo as
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ligaç8es pelos acoplam.mtos r.normalizados. Esses acoplamentos

efetivos slo calculldos pela rlllçlo de rlcorrlncia para a

transmissividade equivalente hl+1 da unidade geradora da érvore

fechada e assim.trica:

2th, + (q-2)(th.)2
hl+1 = --------------------

1 + (q-1)(th.)2

c

(2.12)

n-2

B"

Fig. 10 - ~rvore de [ayley fechada e
cadeia aberta submetida a

homogêneo.

assim.trica mapeada na
um campo efetivo n~o

Rs camadas s~o indexadas a partir da superficie da .rvore (i=O)

para o seu interior. No limite termodinâmico (i-->~), o campo

atuando nos spins ligados aos spins na lateral da .rvore e dado

pelo ponto fixo real e est.vel:



h' =

o

t(q-2) + [t2(q-2)2 - 4(q-1)(1-2t)]~/2

2t(q-1)
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se tc1/2,

(2.13)

se t)1/2.

Como 6ltimo passo para completar o mapeamento, comp8e-se os

acoplamentos J e H'em série.

h = th' <2.14)

Rssim a relaç!o de recorrência para a funç!o de correlaç!o na

àrvore é dada pela Eq. 2.9:

T.<t,h,h' ,t~n) = --------- =

= ------------------------------------------------------------

(2.15)

onde h' e h s~o dados respectivamente pelas Eqs. 2.13 e 2.14.

Note que se o campo H for nulo ou t<1/2, ent!o h'=O. Nesse caso a

àrvore de [ayley é mapeada na cadeia de Potts aberta sem campo e

a funç!o de correlaç!o é dada novamente pela Eq. 2.10, onde m é o

nomero de ligaç8es conectando os dois sitios.

o caso em que o par de sitios pertencem ao mesmo ramo com

raiz em [(por exemplo R e D (Fig. 7)), pode ser reduzido ao

primeiro caso anterior como segue: vamos denotar por [' o

ancestral comum mais jovem de R e D. Primeiramente, troque todos
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os arranjos elementlres por h', incluindo aqueles que nlo contAm

os sltios R e D, que pode ser considerados como um campo efetivo

atuando no novo topo C' da 'rvore. Esse procedimento nos leva a

um novo arranjo que é equivalente àquele considerado no primeiro

caso.
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CAPITULO 111

MODELO DE POTTS DE UM ESTADO NA ~RVORE DE CAYLEY FECHADA E

ASSIM!TRICA

Na primeira seçlo deste capitulo apresentamos a

transformaçlo de M&bius e uma breve descriçlo do conjunto de

Mandelbrot. Na segunda seçlo obtemos o mapa da transformaçlo do

grupo de renormalizaçlo (mapa de Bethe-Peierls) para o modelo de

Potts de um estado na .rvore de Cayley fechada e assimétrica. Por

ser um mapa polinomial quadr.tico obtemos o diagrama de fase do

sistema utilizando as propriedades do conjunto de Mandelbrot

através da transformaçlo de M&bius. Na terceira seçlo calculamos

os expoentes criticos da funçlo de correlaçlo e de suas derivadas

nas transiçees das fases ferro-para e para-vidro de spin a campo

nuLo. Utilizando o método sugerido por Christiano (16),

verificamos que estas funçees podem ser interpretadas como

funçees de estado do sistema, e que se essas identificaçees forem

efetuadas, os expoentes criticos satisfazem as igualdades nas

reLaçees de escala. Na quarta seçlo ilustramos o procedimento

apresentado no capitulo 11 para calcular a funçlo de correlaçlo

entre dois spins de Potts de um estado separados por m ligaçees

na rede de Bethe. Obtemos entlo de forma explicita as correlaçees

para m=1,2 e 3.
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3.1 - TRANSFORHAt~O DE HeBIUS E CONJUNTO DE "ANDELBROT

Um mapa racional' um mapa da forma R(z)=P(z)/O(z) onde

P(z) e O(z) slo dois mapas polinomiais sem divisores em comum. O

grau de R • dado pelo maior grau entre os polin6mios P e O.

Considerando as vari'veis h. e z, que pertencem a esfera

de Riemann (unilo do plano complexo com o conjunto infinito). Se

R(h,) e S(z,) forem dois mapas racionais e M(h,) for uma

transformaçlo de MObius tal que o diagrama

R

h,

------------) h, .•s

I

,I ,
M

I IMI I
,

II I
I V

V
Zl

------------) Z'.:I
5

comuta, entlo R e 5 slo analiticamente conjugados (S=M-sRM).

Observe que se R e 5 forem conjugados por M, entlo as funç~es

iteradas R" e 5" também slo conjugadas por M. Dessa maneira R e 5

slo funcionalmente o mesmo sistema dinâmico, ou seja, qualquer

pergunta feita sobre as propriedades topol6gicas ou conformes do

sistema gerado por R, pode ser obtida através de uma

transformaçlo de MObius da resposta da mesma pergunta feita a 5.

Considere como exemplo o mapa polinomial quadr'tico na

forma:

(3.1)

Podemos conjugar R ao mapa de Mandelbrot:

(3.2)
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~tr.v'5 da tr.nlform.~lo:

c = ad + b - b2 •

(3.3.a)

(3.3.b)

Dessa maneira podemos conjugar qualquer mapa polinomial

quadr'tico ao mapa de Mandelbrot.

Observe que o infinito é um atrator do mapa 3.2 .

Definimos o conjunto de Mandelbrot ([M) como sendo o conjunto de

valores [complexo, para os quais as iteradas da funçlo 5 com a

condiçlo inicial zo=O nlo divergem, ou

xos/Sn(O)-#-)m quando n--)m} (Fig. 11).

seja, [M={[Ecomple-

Esse conjunto é simétrico em relaçlo ao eixo real e é

formado por um cardi6ide principal conectado a circulos.

Observamos que quando qualquer regilo da fronteira for ampliada,

réplicas do conjunto original aparecem,

fractal.

indicando a sua dimenslo

Para valores de [ pertencentes a [M, o conjunto de

Julia associado a cada [ e' conexo, ele divide o plano

complexo das condiç8es iniciais Zo em duas ou mais regi8es. Por

outro lado, para valores de [teMlos conjuntos de Julia slo

desconexos (Fig. 11).

Para valores de [ pertencentes a diferentes regi8es de [M

o sistema converge para diferentes atratores. Para e pertencente

ao cardi6ide, o mapa 3.2 converge para o ponto fixo,

1-(1-4e)1/2
z· = -------------

2

Para e pertencente ao circulo maior de [M,

(3.4)

o mapa

converge para um ciclo de periodo 2. eM tem 3 circulos de periodo

3 (dois deles s~o os maiores exceto o circulo de periodo 2). Exis-
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Fig. 11 - Conjunto de Mandelbrot e conjuntos de Julia.
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15 de perlodo 5, 27 de

perlodo 6 e assim por diante. Uma descriçlo mais detelhada sobre

as caracterlsticas do conjunto de Mandelbrot pode ser encontrada

na referência [35]. Para nossos objetivos é suficiente analisar

somente o eixo real do plano complexo.

Para os valores de ( real fora do intervalo [-2,1/4J o

mapa 3.2 diverge. Para valores de (EJ-3/4,1/4[ o mapa converge

para o ponto fixo z· (Eq. 3.4). Para (EJ-5/4,-3/4[ o mapa

converge para um ciclo duplo. Diminuindo (obtemos ciclos de

periodo 4, 8 e assim por diante até o ponto (=-1.401 ... onde

dà-se o inicio da regi~o caótica que é limitada em (=-2.

Por último enfatizamos o fato do mapa logistico ser

conjugado ao mapa de Mandelbrot. Por essa raz~o para (real o

mapa de Handelbrot apresenta a rota de Feigenbaum para o caos

(Fig. 12),

Fig. 12 - ReLaç~o entre o conjunto de Mandelbrot e a rota para o
caos de Feigenbaum.
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3.2 - DIAGRAMA DE FASE

Nesta se~.o obtemos o diagrama de fase para spins de

Potts de um estado interagindo com constante de Icoplamento J em

dois ramos da 'rvore de (ayley fechada e assi~étrica com

parâmetro de ramificaçlo r=2. O spin fantasma interage com os

spins interiores da 'rvore com constante de acoplamento H e com

os spins superficiais com Ho.

Rplicando as regras de composi~lo em série e paralelo

para as transmissividades térmicas (Eq. 1.7),

(3.5)

da unidade geradora da rede (Fig. 2) obtemos o mapa de Bethe-

-Peierls para esse sistema

Os pontos fixos desse mapa slo dados por:

2t(1-h)-1 ~ [1-4t(1-t)(1-h»)1/~
h~· : ---------------------------------

2t~(1-h)

e o ciclo duplo por:

1 + 2t(1-h) ~ [4t(t-1)(1-h) - 3)1/2

(3.6)

(3.7)

h-1•2 = ------------------------------------- . (3.8)
2P(1-h)

Para determinar a estabilidade dos ciclos, conjugamos o

mapa 3.6 ao mapa de Mandelbrot através da transformaçlo de M6bius

(EQ. 3.3) onde:



•• -t2(1-h) b &: (1-h)t I d • h •

31

(3.9)

(amo t e h slo valores relis, devemos considerar somente

os valores reais do parimetro (. O diagrama de flse desse sistema

é obtido escrevendo h em fun~lo de ( na Eq. 3.3.b. Indexando os

parâmetros ( e h obtemos as linhas de transi~.o de fase:

c'"
- , - --------

h", - te, _ t)
(3.10)

onde identificamos os valores Cn com os valores que separam as

diversas regi8es do conjunto de Mandelbrot.

Da Eq. 3.5 vemos que o diagrama de fase hxt é definido

para valores de h e t menores que a un idade. Quando

Ce[Ccr=-2,Cl=1/4J, o infinito é o ónico atrator do mapa 3.6, de

modo que nas regi8es h<hl e h<hcr, o sistema nlo é definido

termodinamicamente. o ponto fixo h: representa a fase

ferromagnética. Esse ponto é estàvel na regilo

h>h,(C1=-3/4) e h>h; excluindo o segmento de reta h=O e

te[-1/2,1/2J, que representa a fase paramagnética onde h~ é

estàvel. Na regilo h, <h<hcr o sistema apresenta a rota para o

caos de Feigenbaum. Para C<Ccr o sistema apresenta uma regi~o

caótica. Seguindo a definiçlo de McKay et alo [30) a regilo

caótica é definida como sendo a fase vidro de spin, pois nessa

regilo existem muitos ciclos instàveis, que acarreta em

singularidades na energia livre, como foi mostrado por Derrida et

alo (2). Temos entlo uma fase de desordem a baixa temperatura

(Fig. 13>'
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Fig. 13 - Diagrama de fase do modelo de Potts de um estado na
ârvore de Cayley fechada e assim~trica.
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3.3 - EXPOENTES CRITICaS DA FUNt~O DE CORRELAt~O

Para calcular os expoentes criticos da funçlo de

correlaçlo e de suas derivadas devemos levar em consideraçlo o

terceiro ramo da 'rvor~e (ayley (o qual foi desprezado nos

c'lculos na seçlo anterior). Para isso devemos aplicar as regras

de composiçlo em série e paralelo no arranjo de spins

considerado na Fig. 14. Dessa maneira temos que a funçlo de

correlaçlo entre os spins ~ c e ÀF é dada por

m = <À c ..1 F) = thN + hN .•. 2. - thN hN .•. ,. •

ÂC~\. '7
L \ /

nlfH h"\ I
\ /
•

(3.11)

Fig. 14 - Representa,lo da àrvore de [ayley fechada e assimetrica
decimada onde hN representa o terceiro ramo.

No limite N-->m, os valores de hN e hN .•.,. se reduzem a

valores de um ciclo estàvel de perlodo n que e determinado pela

escolha dos parâmetros h e t. Como todas as combinaç8es de h~ e

hr"'1 510 igualmente provàveis, devemos fazer uma media aritmetica

sobre esses valores:

1 n
m = --- I: (th", + h"i .•.,. - th".h-, .•.,.) onde n+1=1 .

n i=1

(3.12)
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e

parlmagn'ticl do dilgrlma de flse (Fig. 13), onde os atrltores

slo pontos fixos (n=1). Desse modo a Eq. 3.12 • reescrita como:

m = h-r1 + t(1-h-)] .

Considerando a estabilidade dos pontos fixos temos que:

(3.13)

{O

m -

(1+t)n .•." - th.•.":Z

ItI <1/2 e n=O

(3.14)

Consideramos a transi~lo entre as fases ferro e

paramagn~tica que ocorre em tc=1/2. Essa transi,lo é de segunda

ordem, visto que h:(tc: ,n=O)=O,

uma fun~lo continua.

fazendo com que n-(t,n=O) seja

Consideramos primeiramente a isoterma t=tc' R Eq. 3.14 ~

reescrita como:

m =

h<O

(3.15)

(./'h-n)(3-h-2./'h)
h>O

{1-h)2

Considerando o campo externo H pequeno (h-->O) e

expandindo a EQ. 3.15 em torno de H=O, obtemos que:

J
H : ------ m~

Sln2

de onde obtemos o expoente critico 8=2.

(3.16)
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(onsld.rlmos Igora I grlndezl:

~m 1

X 11I ----I

ôH IT
11I

dh

'dh I,----I
~H lT

(3.17)

Observamos que para calcular X na fase paramagnética

temos que:

d h-
----- = lim

'C h ~H--)O

h:(O+ÓH) - h~(O)
----------------- = lim

l1H .4H--)O

h: (4 H)
--) CIl • (3.18)

Para h=O, as EQs. 3.14 e 3.17 podem ser reescritas como:

m =

o

(2t-1)[ (t-1 ):2+tJ

:tl<1/2

1/2<t<1

(3.1S)

e

lt:<1/2

x =

(t-1):2[t(1+t) - 2(2t-1)]

KT(2t-1)P
1/2<t<1

(3.20)

onde h: é dado pela EQ. 3.7.

Escrevendo essas eQua,~es em fun,~o de f, onde:

J
Te

,.------T-Te

com Kln2

E
=------
Te

e expandindo em torno de E=O (t=tc) obtemos Que:

(3.21)
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m N 6ln2(-E)t e X: ----(-E)-l

2J
(3.22)

obtemos os expoentes criticos P=1 (para m) e t'=1 (para X).

Passamos agora a considerar a fun~lo de correla~lo entre

o spin central e um spin primeiro vizinho (Fig. 14). Das regras

de composi~lo em série e paralelo obtemos uma transmissividade

equivalente em fun~lo de hN e hN+t• No limite N--)m, esses

valores se reduzem a valores de um ciclo n, que fazendo a média

obtemos:

-1 n
U = -<lc,11) = ---- t [t+h.-h-I+1(1-U) onde n+1=1 (3.23)

n i=1

Nas fases ferro e paramagnética , temos que n=1, portanto:

onde definimos:

U = -t - (1-t)h-2 (3.24)

[ =

dU :
I----I (3.25)

Realizando a derivada para os pontos fixos (Eq. 3.7), obtemos

para h=O, que:

[ =

J
-----(1-t)
KT:õ!

J(1-t) (2t-1)(2t~-7t+4)
--------[1 + ------------------)

KT:õ! t~

It:<1/2

1/2<t<1

(3.26)



Escrevendo essl equa~lo em fun~lo de E e expandindo em torno de

E=O obtemos:

I<ln:22
-------[1 + (ln2-2)EJ

E>O
2J

( =

J
(3.27)

I<ln2 2
-------[1 + (31ln2+2)(-E)J

E (O .
2J

Vemos entlo que ambos os ramos da funçlo (E) saem do ponto

(Kln22)/(2J) como uma funçlo linear em E, entlo os expoentes

criticos a=a'=-1.

Neste momento ~ conveniente interromper os c~lculos dos

expoentes criticos da funçlo de correlaçlo, para fazer alguns

coment~rios sobre a interpretaçlo fisica dessas grandezas.

Sabemos que em uma transiçlo de fase de segunda ordem, os

potenciais termodinâmicos slo invariantes por uma transformaçlo

de escala na regilo critica. Devido a essa hip6tese de escala as

desigualdades entre os expoentes criticos tornam-se igualdades

[39J. Nessa seçlo calculamos cinco expoentes criticas de maneira

independente. ~ssim, se a correlaçlo m for relacionada com a

magnetizaçlo por spin, e U com a energia interna do sistema,

in~erpretamos X como sendo a susceptibilidade magnética, e C o

calor especifico. Vemos entlo que os expoentes criticos P,

~', a e a' satisfazem as igualdades previstas pela hip6tese de

escala para essas funç~es termodinâmicas.

Essa ~ uma boa evidência de Que as funç~es de correlaçlo

calculadas estIo relacionadas com as funç~es de estado do

sistema. Essa relaçlo pode ser interpretada como sendo mais um

exemplo do método sugerido por Christiano [16J para calcular a

energia interna e a magnetizaçlo na rede de Bethe.



44

A mlgnetizlçlo por spin m , proporcional 10 vllor .'dio

de um spin sujeito a um Clmpo efetivo devido 10S outros spins do

sistema. Na rede de 8ethe que apresenta invlrian~a transllcional,

o campo efetivo é representado pela intera~lo entre o spin

fantasma e o spin central. Dessa maneira temos que (~c)=(ÀcÀ~)

uma vez que a transmissividade equivalente nlo depende em qual

estadoÂ~ foi fixado.

R energia interna do sistema é dada (~). Substituindo a

Eq. 1.4 em 1.1, temos que a hamiltoniana em uma rede é dada por:

j{.= - J (3.28)

fazendo a média, vemos que (l~ÀJ-r) nlo depende de r (Eq.

assim

<1<.) = - J q t ().~·;t"'-r )
< i j )

1 .5) I

(3.29)

Na rede de 8ethe todos os sitios slo equivalentes, ou seja, todas

as interaç8es de primeiros vizinhos Àl e ÀJ

equivalentes a <À~)l)' desse modo:

onde N1 é o número de ligaç8es na rede.

slo iguais e

(3.30)

Por essas raz5es justificamos as relaç8es entre m e a

magnetizaçlo por spin e U com a energia interna do sistema.

Passamos agora a considerar a transiç~o entre a fase

paramagnética e a de ciclo duplo Que ocorre em t=-1/2. Repetindo

os calculas do calor especifico na fase paramagnética, vemos que
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a=-1. Devemos Igorl obter os expoentes criticos di funçlo quando

t tende pela esquerdl I te.

R entrada da flse de perlodo dois' caracterizada por

segunda ordem, visto que, h1•2-(t=-1/2,h=O)=O.

Considerando o arranjo de spins da Fig. 14; tomando o

limite N--)~, fazendo uma média aritmética sobre as posslveis

combinaç8es e substituindo os valores de h1- e h~· (Eq. 3.8),

obtemos que a campo nulo (h=O):

(2t+1)[t(1+t)-2)
m = ------------------

(1-t)(1+2t)
U = -t -

Utilizando as Eqs. 3.17 e 3.25, obtemos que:

3t:-3t-4
x = ----------

J(1-t) 4t:-3t-4
[ = --------[1 + ----------)

KT: t~

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

Escrevendo as Eqs. 3.31, 3.33 e 3.34 em funç~o de E

(Eq. 3.21), onde agora:

J
--------Te = --

Kln(2/3)
(3.35)

e expandindo em torno de E=D Ct=-1/2), obtemos os expoentes



criticos p~1, ~'.-1 e t'.1. Satisfazendo assim a igualdade de

Rushbrooke entre os expoentes criticos para a transi~lo das fases

paramagnética e ciclo duplo.

Finalmente observamos que para t=-1/2, •• transiçlo

h:-->h~ é de primeira ordem, visto que h:(t=-1/2,h-->O)=-6 e

h~(t=-1/2,h=O)=O. R transiçlo h~(t~-1/2,h=O) e hr.2(t=-1/2,h-->O)

apesar de ser de segunda ordem apresenta um acoplamento

antiferromagnético para o campo (interaçlo com spin fantasma).

Como 8 é definido para transiç~es de segunda ordem para H>O, nlo

é posslvel calcul'-lo nessa transiçlo.
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3.4 - FUNtAO DE CORRELAtAO NA REDE DE BETHE

Vamos ilustrar o procedimento apresentado no capitulo 11

para calcular a funçlo de correlaçlo entre dois spins de Potts de

um estado na 'rvore de (ayley fechada e assimétrica com

parâmetros de ramificaçlo r=2 a campo nulo. Os pontos fixos do

mapa de Bethe-Peierls 510 dados pela Eq. 3.7 com h=O. Rssim:

h~ = O
2t - 1

h: = --------

t2
(3.36)

De acordo com os argumentos da seçlo 2.2, qualquer par de

spins na 'rvore de CayLey fechada e assimétrica pode ser mapeado

em uma cadeia onde o campo que atua nos spins das extremidades é

h"' e nos spins internos th" (Fig. 8.a). (amo vimos é conveniente

denominar a óltima ligaçlo da cadeia como sendo tk. No final do

procedimento faremos tk=t.

Colapsando a ligaçlo entre o spin fantasma e o spin Â_-l I

a correlaçlo entre os spins ~c e Â"'-1 é dada pela Eq. 2.4. No

caso q=1, temos que:

(3.37)

onde observamos que t~=O e t; é composiçlo em paralelo entre t

e h·, de modo que:

t; = t + h" (1-t) (3.38)

Compondo em paralelo tk e h"' e esta em série com t~-l I obtemos a

funçlo de correlaçlo para os spins das extremidades do arranjo

Mcolapsado":



(3.39)

Pela quebra da liga~lo entre o spin fantasma e o spinÂ.-a,

obtemos um arranjo de spins do mesmo tipo que o original, mas com

uma gera~lo a menos e com a 6ltima ligaçlo renormalizada (tk2),

assim a fun~.o de correla~lo para os spins das extremidades do

arranjo -quebrado· é dada por:

(3.40)

Pela regra da Quebra é colapso (EQ. 1.17), temos que a

funçlo de correlaçlo entre dois spins separados por m ligaçees na

rede de Bethe é dada por:

(3.41)

Como vimos no capitulo 11 é conveniente considerar tkM na EQ.

3.41, como ser~ ilustrado no c~lculo a seguir:

(3.42)

onde t~-1 é dado pela EQ. 3.37.

De acordo com o esquema da Fig. 9 devemos obter a

correlaçlo T1(t~M); essa correlaçlo jâ foi calculada e é dada

substituindo t por t~n e multiplicando a EQ. 3.24 por -1

(3.43)

~ correlaçlo entre dois spins separados por duas ligaç8es é dada

por:



(3.44)

para m=2 e tk=t , obtemos:

correlaçlo entre dois spins separados por

ligaçees é dada por:

Para m=3 e fazendo tk=t, obtemos:

(3.46)

três

(3.47)

* [t+h-(1-t»)} + th-[t+h-(1-t»){[h-[1+t(t-1») +

+ t(1-th-)[t+h-(1-t»)}. (3.4S)

Substituindo os valores de h- que slo dados pela Eq.

3.36, obtemos de forma explicita a correlaçlo entre dois spins de

Potts de um estado separados por 1,2 e 3 ligaç~es na rede de

Bethe.

_IOJlCÁ õõlNsmuro Df FfSIcA E OUIMKA DE"Ú,- _. _. -

l- IfSlCA
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CONCLUSAO

Neste trabalho consideramos o modelo de Potts escalar de

q estados na ârvore de Cayley fechada e assimétrica. Todos os

resultados foram obtidos a partir do estudo do comportamento das

funç8es de correlaçlo do sistema, através das regras de

composiçlo em série e paralelo e do método de quebra e colapso

para as transmissividades térmicas.

Gostariamos de enfatizar a razlo do uso da ârvore de

Cayley fechada e assimétrica. R motivaçlo é que as regras de

composiçlo de transmissividades de um dado modelo de spin podem

ser aplicadas sucessivamente sem recorrer a aproximaç8es. Desse

processo obtemos um mapa onde estudamos os ciclos estêveis.

Considerando esses ciclos, perdemos todas as informaç8es sobre a

superficie da êrvore, passando assim a considerar a rede de

Bethe, que apresenta uma interpretaçlo fisica muito clara no

contexto da aproximaçlo de Bethe-Peierls. Dessa maneira, as

dificuldades (algébricas) de subtrair os efeitos de superficie da

êrvore de (ayley, para obter a rede de Bethe, foram totalmente

eliminadas.

Como resultado obtivemos um método recursivo para calcu

lar a funç~o de correlaç~o entre Qualquer par de spins de Potts

na rede de Bethe. N~o obstante, observamos que esse método pode

ser utilizado em qualquer modelo de spin, uma vez que a transmis

sividade térmica e suas regras de composiçlo em série e paralelo

sejam conhecidas.

Sob o ponto de vista da aproximaçlo de Bethe-Peierls,

esse método nos fornece a correlaçlo entre spins m-ésimos

vizinhos. Essas correlaç~es têm um papel importante nas correç~es

de ordem superiores para a aproximaçlo de campo médio.



51

Como vimos, a aproximaçlo de Bragg-Williams • considerada

de ordem zero pois nlo levl 1m considerl~ID I Istruturl da rede.

R aproximaçlo de Bethe-Peierls é considerada de primeira ordem

por levar em consideraçlo a correlaçlo entre os spins primeiros

vizinhos. Uma aproxima~lo de segunda ordem deve levar em conside-

raçlo a correlaçlo entre segundos vizinhos. Essa correla~lo nlo

pode ser obtida do sistema original (uma vez que por hip6tese,

nlo sabemos sua soluçlo) mas podemos obte-la da aproxima~lo de

Bethe-Peierls (assim como, as correlaçees entre terceiros, quar-

tos vizinhos). Com a consideraçlo da correlaçlo entre segundos

vizinhos, a aproxima~~o de campo m~dio exige uma modifica~~o na

estrutura da 'rvore de Cayley. Essa modificaç~o consiste em

considerar um triângulo associado a cada spin da rede (Fig. 15>'

o estudo das propriedades dessa estrutura pode ser considerado

como uma perspectiva de trabalhos futuros.

Fig. 15 - Estrutura que representa uma aproximaç~o de campo m~dio
de segunda ordem. Os acoplamentos entre os primeiros
vizinhos é o mesmo Que na rede considerada. Os
acoplamentos entre segundos vizinhos s~o obtidos
através do estudo dessa correla~~o na aproxima~~o de
Bethe-Peierls.

Com rela~ão ao modelo de Potts de um estado na rede de

Bethe, mostramos a existência de uma fase de vidro de spin. Esse

sistema por ser proveniente de um mapa quadr'tico, torna-se o

exemplo mais simples de vidro de spin em redes h1erárquicas.

Verificamos ainda que se a correLa~~o entre o spin fantasma e

qualquer spin da rede for relacionada com a magneti2a~~0 (por
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spin), e I correll~lo entre spins primeiros vizinhos for rellcio

nlda com I energil internl do sistema, os expoentes criticas

dessas grandezas e de suas derivadls, satisfazem IS igulldades

nas relaçees de escala.

Diante de mais esta evidência, as relaçees estabelecidas

por Christiano para obter a magnetizaçlo e a energia interna na

rede de 8ethe parecem ser v'lidas. No entanto, essas relaçees slo

justificadas de maneira heuristica, por essa razlo uma deduçlo

mais formal seria muito bem recebida.

Rinda com relaçlo a esse sistema, observamos que a fase

vidro de spin ~ caracterizada por bifurcaçees de perlodo 2",

fazendo com que o sistema mude de comportamento por transiçees de

segunda ordem. No entanto, sabemos que essa rota de Feigenbaum ~

caracterizada por dois parâmetros de escala (a,G). (omo perspec

tiva de futuros trabalhos seria interessante utilizar essa inva

riança por transformaçlo de escala para determinar os expoentes

criticos nas transiçees que ocorrem na fase vidro de spin.

O modelo de Potts de um estado pode ser interpretado como

um formulaçlo para a linguagem de percolaçlo. Observamos que a

campo nulo e para acoplamento ferromagn~tico, as fases ferromag

n~ticas e paramagn~ticas representam as probabilidades de

ocupaçlo de sitios ou ligaçees para as quais o sistema percola ou

n~o. A transmissividade t~rmica critica estâ entlo relacionada

com a probabilidade critica de percolaçlo. R interpretaçlo dada

ao campo magn~tico seria a de quebrar a isotropia de ocupaçlo,

dessa maneira teriamos diferentes probabilidades para cada

direçlo a ser ocupada por um sitio ou ligaçlo. No entanto, para

acoplamentos antiferromagn~ticos, as probabilidades de ocupaçlo

seriam maiores do que a unidade; redefinindo essas probabilidades

poderiamos obter uma interpretaçlo

para a fase vidro de spin.

na linguagem de percolatlo,
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