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Neste trabalho estudamos as consequencias da introdul;ao do parametro q, pela estatlstica

generalizada de Tsallis, sobre 0 comportamento termodinamico de urn sistema de spins

de Potts na aproximal;ao de campo medio.

A abordagem do problema foi feita derivando-se urn funcional de energia livre de

ordem q, e por seu intermedio, uma relal;ao auto-consistente envolvendo a magnetizal;ao,

campo externo, e temperatura. Pela aplical;ao da teoria dos sistemas dinamicos discretos it
relal;ao auto-consistente obteve-se curvas de magnetizal;ao espontanea e a influencia sobre

estas do parametro q. Determinou-se tambem a dependencia da temperatura critica do

sistema com respeito ao parametro q.



In this work we studied the consequences brought about by the q parameter, introduced

by Tsallis generalized statistics, to the termodynamic behaviour of a Potts spin system

in the mean field approximation.

The approach to the problem was made by deriving a functional to the q order free

energy, and through this one, a self-consistent relation involving the magnetization, exter-

nal field, and temperature. By the application of the discrete dynamical system theory,

espontaneous magnetization curves as a function of temperature, and the influence over

these of q parameter were obtained. It was also determined the dependence of the system

critical temperature on q parameter.



Capitulo 1

Ap6s 0 desenvolvimento da geometria dos fractais, por Mandelbrot[20], onde os conceit os

de transforma~ao de escala e dimensao fracionaria tern papel fundamental, uma intensa

pesquisa foi realizada, ao longo da decada de 80, visando aplicar estas ideias a vcirios ramos

da fisica [26]. Outra vertente, trabalhando em sentido contrario, empregou metodos da

fisica estatistica ao estudo de objetos fractais. Exemplos ilustrativos disso sao, 0 artigo de

Halsey, Jansem, Kadanoff e Procaccia [13]que introduziu uma fun~ao analoga it fun~ao de

parti~ao, eo de Fujisaka e Inoue [12], que utiliza 0 conceito de entropia na caracteriza~ao

desses objetos.

Nesses trabalhos, investigou-se atraves de transforma~Oes de escala as propriedades

das grandezas pi
q (ti), com Pi (ti) represent am a distribui~ao de "materia" no interior urn

conjuto de "esferas", de volume ti, que recobrem urn objeto fractal, e onde q E R.

Inspirado neste formalismo, Tsallis[37] propos uma entropia de ordem q, generalizando

a estatistica de Boltzmann-Gibbs. Posteriormente, em trabalho conjunto com Curado

[9], estudou as consequencias que esta generaliza~ao acarreta it estrutura formal da ter-

modinamica do equilibrio, levando it redefini~ao de grandezas tais como energia interna e

energia livre.

Desde entao, uma serie de trabalhos tern sido publicados sobre esta generaliza~ao, tanto

em seus aspectos formais, quanto de aplica~ao a modelos da fisica estatistica, astrofisica,

vide apendice II.

o objetivo deste disserta~ao e estudar a estatistica generalizada de Tsallis aplicada a

urn sistema de spins de Potts na aproxima~ao de campo medio, e investigar a influencia

do parametro q sobre seu comportamento termodinamico.



A definic,;a.ode entropia de ordem q, suas principais propriedades, e as consequencias

que esta acarreta a estrutura formal da termodinamica do equilfbrio e fisica estatistica,

sa.o expostas no capitulo 2.

No capitulo 3 seguindo 0 procedimento utilizado por Wu [38] na obtenc,;a.oda hamilto-

niana de Husimi [14], deriva-se uma expressao, amiloga a esta, para a energia interna de

ordem q, e urn funcional para a energia livre de ordem q, para 0 sistema. Deste ultimo, e

das condic,;oesimpostas a urn sistema em equilibrio termico com 0 meio exterior, obtem-se

uma relac,;a.oauto-consistente para a magnetizac,;a.odo sistema dependente da temperatura

e do campo externo.

No capitulo 4, aplicando-se elementos da teoria dos sistemas dinamicos discretos a
relac,;a.oautoconsistente do capitulo anterior, obtem-se numericamente as curvas da mag-

netizac,;a.oespontanea do sistema em func,;a.oda temperatura, e discute-se a influencia do

parametro q sobre esta, e a estabilidade macrosc6pica do sistema.

No capitulo 5 analisa-se como a transic,;ao de fase do sistema e afetada no ambito da

estatitica de Tsallis, e utilizando a mesma tecnica do capitulo 4, faz-se 0 calculo numerico

da variac,;a.oda temperatura critica do sistema em func,;a.odo parametro q.

o capitulo 6 e reservado para a analise dos resultados obtidos e as conclus6es.



Capitulo 2

ESTATisTICA GENERALIZADA

Na primeira metade do seculo XIX a ciencia da termodinamica conheceu urn rapido de-

senvolvimento como consequencia do interesse na melhoria do rendimento das maquinas

a vapor. Sao dessa epoca os trabalhos de Carnot sobre maquinas dclicas reversiveis, e

a descoberta da primeira lei da termodinamica, independentemente, pelo medico alemao

Julius Robert yon Mayer, baseado em observac;oes da circulac;ao sanguinea, e Joule pela

determinac;ao experimental do equivalente mecanico do calor. Com a introduc;ao do con-

ceito de entropia por Clausius e a formulac;ao por este e Kelvin da segunda lei, a ter-

modinamica adquire sua forma definitiva. Faltava ainda uma teoria que fizesse a ligac;ao

entre 0 comportamento macrosc6pico da materia, ditado pelas leis da termodinamica,

e sua constituic;ao microsc6pica, regida pela mecanica, ligac;ao que viria a ser feita pela

fisica estatistica.

As principais dificuldades para a construc;ao dessa teoria eram: obter uma inter-

pretac;ao microsc6pica conveniente para a entropia, e 0 carater irreversivel dos processos

termodinamicos em contraposic;ao as leis da mecanica.

o primeiro a contornar essas dificuldades e atribuir urn carater estatistico a segunda

lei foi Boltzmann, que introduziu a distinc;ao entre 0 estado macrosc6pico de urn sistema

termodinamico e 0 conjunto de est ados micr6scpicos compativeis com este. Boltzmann

postulou que a evoluc;aoespontanea de urn sistema termodinamico isolado para urn estado

macrosc6pico de entropia maxima, como preve a segunda lei, e equivalente a evoluc;ao

deste para urn conjunto de micro-est ados mais provaveis.

Partindo da aditividade da entropia, Boltzmann fez a suposiC;aoque a relac;ao entre



esta e 0 mimero de microestados W acessiveis ao sistema, quando este e isolado, e dada,

por sua, agora famosa formula:

onde f{B e uma constante com dimensao de entropia. Esta suposi<;aopermitiu deduzir-se

a distribui<;ao de velocidades para as moleculas de urn gas ideal monoatomico, obtida

por Maxwell algum tempo antes. A rela<;aode Boltzmann 1 eq. 2.1, levou a atribuir-se a

entropia urn carater de medida da 11 desordem de urn sistema" - compreendida esta como

nossa incerteza a respeito do micro-estado em que este se encontra - uma vez que S e

crescente com W[4, 21].

Reformulada de maneira mais geral, isto e, sem impor a restri<;ao que 0 sistema esteja

isolado, a rela<;ao de Boltzmann, toma a forma:

w
S = - f{ B L Pi In (Pd '

i=I

onde P = {PI,P2, ... , Pw}, e a distribui<;ao de probabilidade associada ao conjunto de

W micro-estados acessiveis do sistema. Esta formula<;ao, conhecida como entropia de

Boltzmann-Gibbs, reduz-se a rela<;ao de Boltzmann no ensemble microcanonico, isto e,

quando impomos a condi<;aode que 0 sistema encontra-se isolado.

o sucesso desta abordagem a diversos modelos classicos, e posteriormente a qminticos

[30], levou a aplica<;ao do conceito de entropia a areas do conhecimento nao diretamente

relacionadas com a termodinamica, como a teoria da informa<;ao, por Hartley e Shannon

[32], e em senti do mais abstrato a teoria das probabilidades por Kinchin [18]eRenyi [31].

Em trabalho recente, Tsallis [37] propos uma generaliza<;ao da estatistica de Boltz-

mann-Gibbs postulando uma entropia de ordem q para urn sistema, definida como:

Sq = f{B {1- i=P?},
q - 1 i=I

onde q e urn parametro pertencente ao conjunto dos mimeros reais.

Na proxima se<;aodeste capitulo expoem-se as principais propriedades desta defini<;ao

de entropia de ordem q, e na terceira, discutimos suas implica<;oes no formalismo ter-

modinamico.



, -
2.2 CARACTERISTICAS DA FUNQAO Sq

A primeira questao levantada pela definic;ao de Tsallis para entropia de ordem q, e sua

relac;ao com a expressao para a entropia na estatistica de Boltzmann-Gibbs, eq. 2.2. Para

esta verificac;ao reescrevemos Sq, com a ajuda da condic;ao de normalizac;ao l:Pi = 1, na

forma:
}' W
iB ""'Sq = - Li Pi [1 - exp {(q - 1) In (Pi)}]

q - 1 i=1

Expandindo-se os termos Pl-1em uma serie de potencias temos:

E facil verificar que no limite q - 1, todos os termos da somat6ria sobre 0 indice n, exceto

aqueles com n = 1, serao nulos. Assim,

lim Sq = SI = S .q •...•l

Este ultimo resultado mostra a entropia de Boltzmann-Gibbs como 0 caso particular

da entropia de Tsallis quando q = 1. Deste modo todos os resultados derivados dentro

do contexto da estatistica generalizada de Tsallis devem no limite q - 1 reproduzir

aqueles da estatistica de Boltzmann-Gibbs. Isto fornece urn metodo para a verificac;ao da

consistencia dos resultados que forem obtidos posteriormente. Para isso, faz-se q _ 1 e

compara-se com aqueles da estatistica de Boltzmann-Gibbs.

Outro result ado que pode ser mostrado com facilidade [37], e que Sq tern urn maximo

para a distribuic;ao de probabilidade uniforme, quando 0 sistema nao esta sujeito a nen-

huma outra condic;ao alem de que a distribuic;ao de probabilidade seja normalizada.

Na estatistica de Boltzmann-Gibbs, as propriedades mais import antes da entropia sao:

a aditividade, e a concavidade em relac;ao a energia interna [17]. Analisamos agora como

estas sao afetadas no ambito da estatistica generalizada de Tsallis.



2.2.1 A) ADITIVIDADE

Sejam dois sistemas A e B nao correlacionados, isto e, que nao interagem entre si, obe-

decendo respectivamente as distribuic;oes de probabilidade P(A) = {P1(A), """,PwA(A)}
e P(B) = {P1(B), "', PwB(B)}; pode-se definir urn sistema AU B formado pela uniao de

A e B, e que obedece it distribuic;ao P(A U B) = {P1,1(A U B), .." PWA,wB(AU Bn onde:

) Sq ~pq1- (q - 1 -.- = L..J i ,
l\B i=l

[1- (q-1) Sq(AUB)] = [1- (q-1) Sq(A)]. [1- (q-1) Sq(B)] (2.13)
~ KB ~

Multiplicando-se por KB, tomando-se 0 logaritmo ern ambos os lados desta ultima ex-

pressao, e definindo,
R Kb [ Sq]S =--In 1-(q-1)-
q 1-q KB '

SR = Kb In (~ p~)
q 1- L..J,'

q i=l



Este result ado mostra a perda de aditividade da entropia no contexto de uma estatitica

de Tsallis. Para que est a propriedade seja recuperada, e necessario a introduc;ao de S:.
Esta grandeza, conhecida como entropia de Renyi [31] e definida pela eq. 2.15, que se

relaciona com Sq pela eq. 2.14, foi proposta como a medida de informac;ao de ordem q, para

uma distribuic;ao de probabilidade incompleta, isto e, onde a condic;ao de normalizac;ao

usual e substituida por:

De maneira analoga aquela usada para obter 0 limite de Sq quando q --+ 1, podemos

mostrar que:
w

liIIfS: = -/{B L Pi In (Pd = S ,
q- i=l

recuperando assim a entropia de Boltzmann-Gibbs.

2.2.2 B) CONVEXIDADE.

Uma func;ao real f(X), com X E ~, e dita concava entre os pontos Xo e Xl de seu

dominio, se:

para 0 ~ ,\ ~ 1, e convexa quando esta desigualdade for obedecida[17].

Dadas duas distribuic;oes de probabilidade, P = {Pt, ... ,Pw} e p. {Pi, ... ,Pw},
pode-se definir uma terceira, p .. = {Pi', ... , Pw} com,

que serve como indicador para a convexidade da entropia de Tsallis.

Calculando-se explicitamente ~q,



m
~--C'"en

Figura 2.1: Convexidade da fun<;a.oSq em rela<;a.oao parametro q para urn sistema com W
estados no ensemble microcanonico, quando a distribui<;a.o de probabilidade e uniforme.

:It facil notar que a fun<;a.oXq = exp {q In (X)}, com q > 0, e convexa, e assim:

{
> 0

~q == > 0
para q > 0
para q > 0 .

Ou seja, Sq e concava para q > 0 e convexa para q < 0, como mostra a figura 2.1.

:It importante notar que as condi<;Oesde estabilidade de urn sistema termodinamico,

exigem a concavidade da entropia, com rela<;a.oa energia interna, pois 0 contrano per-



mitiria a existencia de estados meta-estaveis, com, por exemplo, calor espedfico negativo

que levaria a viola<;ao da segunda lei da termodinamica.

2.3 FORMALISMO TERMODIN.AMICO NA ESTATisTICA
DE ORDEM q

Antes de aplicar-se 0 conceito de entropia generalizada de Tsallis, a urn sistema flsico

particular, faz-se necessaria a investiga<;ao das consequencias que esta acarreta a estrutura

formal da termodinamica.

A hipotese basica da termodinamica do equilibrio [8, 36] e a existencia da fun<;ao

energia interna,

dependente da entropia S, e de urn conjunto de variaveis extensivas {Xl, X2, ••. , XN},

que determina univocamente 0 est ado macroscopico do sistema. Esta fun<;aoe chamada

rela<;ao fundamental da termodinamica.

Para cada uma das variaveis extensivas Xi, e associada uma variavel intensiva ii, que

e definida como:
1': _ (au)

t - aXi ' , ,
5,X1 ""'X'_1 ,.;'\.+I ... ,XN

Em especial aquela que define a temperatura,

T = (~~)
X1,X2,· .. ,XN

A preserva<;ao desta estrutura formal, no ambito de uma estatistica de Tsallis depende

da determinac;ao de uma nova relac;ao fundamental de ordem q,

a ser definida de maneira que, analogamente a eq.2.27 , a temperatura do sistema seja

dada por:



Esse trabalho foi feito por Andrade e Tsallis [1] usando a SUpOSl<';aoque a energla

media de ordem q de urn sistema tern a forma:

w
Uq = L':P?ti ,

i=I

onde t ={tll t2, ... , tw} eo conjunto de nfveis de energia do sistema que tern W est ados

acessfveis, e P = {Pll P2, ... , Pw} a distribuic,;ao de probabilidade associada aos mesmos.

E trivial verificar-se que no limite q --+ 1 a eq. 2.30 reduz-se a forma usual da energia

media, mas a demonstrac,;ao de sua consistencia com a eq. 2.29 exige determinac,;ao da

distribuic,;ao de probabilidade P no ensemble canonico.

Para isto usa-se 0 principio de entropia maxima [36] que supoe-se valido em uma

estatfstica de ordem q e a tecnica dos multiplicadores de Lagrange[2], onde procura-se a

distribuic,;ao de probabilidade que maximiza a func,;aoSq definida como:

onde f3 e A sao coeficientes a serem determinados.

A exigencia de que Sq seja maxima quando 0 sistema esta em equilibrio termico com

o meio, implica que para qualquer variac,;aoinfinitesimal arbitraria {8PI, ... ,8 PN} da dis-

tribuic,;ao de probabilidade tenhamos,

8Sq = 0,

Como as variac,;oes8Pi sao independentes entre si, a condic,;aoexpressa pela equac,;aoacima

reduz-se a:

Que calculada explicitamente a partir das expressoes para a entropia e energia media de

ordem q tem-se:



1
P; ex [1 - (q - 1) j1t:;] l-q •

Desta ultima equa<;ao e da condi<;aode normaliza<;ao para P, chega-se a distribui<;ao

desejada,
1

[1 - (q - 1) ,8E;]l-q
P;=-------

Zq

W 1

Zq = L [1 - (q - 1) ,8E;] l-q ,

;=1

e a correspondente formal na estatistica de Tsallis da fun<;aode parti<;ao na estatistica de

Boltzmann-Gibbs.

Para evidenciar esta correspondencia, determina-se primeiro 0 valor de Zq quando

q - 1. Para isso reescrevemos Zq na forma,

Zq = t exp {_I_In [1 - (q - 1) ,8E;]} ,
;=1 1- q

W {oo (_l)n+l (q - lr-1 n}
Zq = Lexp L -----(,8E;)

;=1 n=l n

No limite q - 1, todos os termos entre chaves destaserie anulam-se, com exce<;aodaquele

com n = 1. Assim temos:

W
Zd,8) = lim [Zq (,8)] = L exp [-,8E;] ,

q-+1
;=1

recobrando a expresao formal da fun<;aode parti<;ao, na estatistica de Boltzman-Gibbs.

Nesta ultima, as rela<;oesentre fun<;ao de parti<;ao, energia livre de Helmoltz, a e a

energia media saG expressas respectivamente por:

1
F(,8) = -fjln [Zl (,8)] ,

8
U(S) = - 8,8 In [Zl (,8)] ,

~'"'V~''!i..~ __ ~""_k'''''''''-Wl.<1 •.•~..u:lW•• ,,,,,,,_ ••"III:'''~·'',~· "Io""""'~l!_"'_-"""'i.""~

D_ Ee': LiC)!ECA 1::.
;\:.~~ INFCRvA~AO--_ ..•.. '"';,'""""'"'-~....., ....~------_._---_.



o fato de Zq ser uma soma de termos elevados a potencia 1/ (1 - q) e 0 result ado

utilizado no metodo da replica,

lim 1 {I - 9 (x t-xo} = - In {g (xo)} ,
x-Xo X - Xo

fq ((3) = 1 ~ q [ZJ1-q) ({3) - 1] ,

que no limite q -+ 1 tende ao logaritmo de Zl ({3), desempenha formalmente, em uma

estatistica de Tsallis, 0 mesmo papel do logaritmo da fun~ao de parti~ao na estatistica de

Boltzmann-Gibbs.

Para estabelecer esta correspondencia formal de modo mais rigoroso, primeiro calcula-

se a derivada de fq ({3)em rela~ao a {3.

Da eq. 2.450btem-se:

afq ({3) _ ~ ..L-
a{3 = -Zq q ~ fd1 - (q - 1) {3fi] 1-q ,

que pode ser reescrita como:

o termo entre chaves na equa~ao acima e identificado, via eq.2.37, com a probabildade

Pi associada ao nivel de energia fi, 0 que nos leva a:



A relac;ao expressa pela eq.2.51 permite 0 calculo da transformac;ao de Legendre de

fq ({3), em func;ao de Uq, isto e:

Estando implicito que {3,no lado direito das eqs.2.52 e 2.53, e uma func;ao de Uq•

Substituindo-se explicitamente na equac;ao acima as eqs.2.30 e 2.38 que definem res-

pectivamente, Uq e Zq, chega-se a:

Fatorando-se 0 primeiro termo it esquerda dos termos entre chaves na ultima expressao,

tem-se:

E pela propriedade da derivada da transformac;ao de Legendre ser igual ao argumento da

func;ao original, temos:

(auq) = Tas 'q



Com base nas duas ultimas equac;oes define-se uma energia livre de ordem q, de maneira

formalmente analoga aquela usada para definir a energia livre de Helmoltz, como a trans-

formac;ao de Legendre da func;ao Uq em relac;ao a (3:

1
Fq ((3) = -73 fq ((3)

Esta equac;ao e a de numero 2.51 que relacionam a func;ao fq ((3), repectivamente a

energia livre e a energia media de ordem q, sao formalmente analogas as eqs.2.42 e 2.43

que relacionam 0 logaritmo da func;ao de partic;ao, na estatistica de Boltzmann-Gibbs,

com a energia livre de Helmoltz e energia media. Isso confirma a hip6tese feita acima que

a func;ao fq ((3) desempenha, em uma estatistica de Tsallis, 0 mesmo papel do logaritmo

da func;ao de partic;ao em uma estatistica de Boltzmann-Gibbs.

Com as relac;oes obtidas nesta sec;ao podemos afirmar agora a existencia de uma com-

pleta simetria formal entre as estatisticas de Tsallis e Boltzmann-Gibbs. Havendo para

cada relac;ao nesta ultima, uma equivalente de ordem q na primeira, sendo 0 limite q - 1,

o ponto de contato entre ambas.



FUN ClONAL DE ENERGIA LIVRE DE ORDEM q E
RELACAO AUTO-CONSISTENTE PARA A
MAGNETIZACAO NO MODELO DE POTTS.

3.1 MODELO DE POTTS: APROXIMACAO DE CAMPO
MEDIO.

o modelo de Potts [27] foi proposto em 1951 como uma generalizac;ao do modelo de

Ising [15] . Neste modelo ,em cada urn dos N sftios de uma rede, cujas localizac;oes saG

especificadas pelo indice i, existe urn spin ao qual associa-se uma variavel ai, que pode

assumir p valores inteiros distintos, isto e, ai = 0,1, ..., p - 1. Sua hamiltoniana e dada,

na presenc;a de campo externo B, pela expressao:

A primeira somatoria do lado direito desta expressao represent a a interac;ao entre os

spins da rede. 0 sfmbolo (i,j) indica que a somatoria e efetuada apenas entre os vizinhos

mais proximos do sftio i, sendo J a constante de acoplamento ferromagnetica entre cada

urn dos pares de spins, e onde 0 fator 1/2 e introduzido para evitar que urn par de spins

seja contado duas vezes.

A somatoria mais a direita da eq. 3.1, mostra que a interac;ao campo externo e urn

spin contribui para a Hamiltoniana apenas quando este ultimo e urn spin em urn sftio

cuja localizac;ao na rede e escolhida arbitrariamente como i = 0 estao "alinhados", isto e,
a variavel de Potts de ambos tern 0 mesmo valor.

Para os casos particulares: p = 1, p = 2, e p = 4, pode-se mostrar[6] que 0 modelo de

Potts recupera respectivamente, 0 modelo da percolac;ao, 0 modelo de Ising, e 0 modelo



de Ashkin-Teller [3].

A solu<;ao exata, isto e, a obten<;ao da energia livre de Helmoltz a partir do calculo

da fun<;ao de parti<;ao, desse e de outros modelos da mecanica estistica, quando existem

envolvem calculos bast ante complexos, que dependem fortemente da dimensao e topolo-

gia da rede. Como exemplo disso tem-se a solu<;ao do modelo de Ising para uma rede

bidimensional, obtida por Onsager[22] apenas em 1944, e para uma rede tridimensional

nao obtida ate hoje. Essas dificuldades compelem ao emprego de metodos aproximativos

quando pretende-se ter alguma informa<;ao a respeito do comportamento termodinamico

desses modelos.

Em 1954 Husimi [14] estudou pela primeira vez a aproximac,;aode campo medio para 0

modelo de Potts. Nessa aproxima<;ao e abandonada a restri<;ao de que a intera<;ao ocorra

apenas entre 0 spin em urn sitio e os seus vizinhos mais pr6ximos, e introduzindo uma

nova constante de acoplamento:
- ,J
J=fi'

onde , e 0 mimero de coordenac,;ao, e N 0 mimero total de spins n da rede. Assim, a

eq. 3.1 toma a forma:

J N-l NH ~ -2 ,L: 8 (O'i,O'j) - B?:8 (O'i, 0'0) ,
\,J=O \=0

Vma vez que as somat6rias sobre os indices i e j, tornam-se independentes entre si, a

hamiltoniana de campo medio pode ser vista como:

N-l

HeM = L: Hu,
i=O

e interpretada como a energia com que 0 spin no sitio i contribui para a energia total do

sistema.



Nesta ultima equa~ao cada termo da somat6ria L 8 (O"i, O"j), efetuada sobre 0 fndice j,

adicionani uma unidade sempre que cada O"i = O"j, 0 que leva a:

N-I

L 8 (O"i,O"j) = N(j; .
j=O

Onde N(j; e 0 numero de spins na rede que estao no mesmo est ado de Potts que 0 spin do

sftio i, isto e, 0 numero de ocupa~ao do est ado de Potts O"i. Dessa maneira a energia com

que 0 spin no sftio i contribui para a energia total sera dada por:

Como a variavel de Potts pode assumir p valores distintos, havera apenas p valores

possfveis para a grandeza N(j;' para uma dada configura~ao dos N spins na rede, e por

conseguinte p valores de energia por sftio H(ji' dadas pela ultima equa~ao.

Cada urn dos possfveis conjuntos de numeros de ocupa~ao {No, Nt, ... , Np-tl, que

obedecem a condi~ao de normaliza~ao L N(j = N, represent a uma distribui~ao dos spins

da rede pelos est ados de Potts e define urn est ado macrosc6pico do sistema.

A somat6ria na equa~ao 3.3 contem N termos, com cada urn dos p valores de H(j;
sendo contados N(jl' Assim a somat6ria sobre 0 indice i variando de 0 ate N -1, pode ser

substituida por outra, sobre 0 fndice O"i variando de 0 ate p - 1, com cada urn dos valores

H(j; sendo ponderado por N(ji' isto e,

p-l

HCM = L N(j;H(ji

Abandonando-se agora 0 indice i, que agora torna-se irrelevante, e fazendo-se per con-

veniencia 0"0 = 0, temos:
p-l

HCM = L N(jH(j ,
(j=O

A partir dos conjuntos de numeros de ocupa~ao, definidos no paragrafo anterior,

definem-se os conjuntos de fra~oes de ocupa~ao dos estados de Potts {Xo, Xl, ...,Xp-l},



onde XO' = NO' / N, sujeitos a condi<;aode normaliza<;ao I: XO"
toma a forma:

Cujo conjunto de valores define urn espectro de energia com p niveis, para urn spin de

Potts na aproxima<;ao de campo medio.

Dividindo-se a energia total do sistema, dada pela eq. 3.8, pelo numero total de sitios

na rede, tem-se a energia interna por sftio:

Esta ultima expressao nada mais e que a forma usual para a energia interna por

partfcula para urn sistema fisico generico, isto e, a somat6ria da energia de cada urn dos

nfveis multiplicada por sua fra<;aode ocupa<;ao.

Substituindo-se a eq. 3.11 na eq. 3.13, obtemos de imediato a forma quadnitica:

J p-l p-l

U = -'2 LX; - BLXO'8(a.O) •
0"=0 0"=0

que e a Hamiltoniana de Hussimi.

Este result ado mostra a coerencia das interpreta<;oes das grandezas definidas acima.

Ern especial a eq. 3.11 que define 0 conjunto de valores HO" como urn espectro de energia,

que tera importancia fundamental na aplica<;ao.na proxima se<;ao,da defini<;aode energia

interna de ordem q do sistema, e como consequencia a determina<;ao do funcional de

energia livre de ordem q.

o caminho direto para a aplica<;ao da estatfstica generalizada de Tsallis, a urn SIS-

tema de spins de Potts na aproxima<;ao de campo medio, seria 0 calculo da fun<;ao

de parti<;ao Zq ({3), a partir dos valores da hamiltoniana de campo medio do sistema



HeM (No, NIl ...,Np-d, dados pela eq. 3.8, levando-se em conta cada urn dos possiveis con-

juntos de mimeros de ocupa<;ao dos niveis de Potts {No, N1, ••• , Np-1}, sujeitos a condi<;ao

L NO' = N. au seja seria necessario 0 calculo de:

1

Zq (13) = L [1 - (3 (q - 1) Uq (No, N1, ... , Np-dP-q ,
LNu=N

e uma vez feito este calculo obteria-se, via eq. 2.61, a fun<;aoenergia livre Fq (13) a qual

determinaria todo 0 comportamento termodinamico do sistema.

a fato de Zq (13) ser expressa por uma somat6ria de termos e1evadosa potencia 1/1- q,

torna 0 computo desta muito mais complexo do que 0 ca1culo da fun<;aode partic;ao na

estatitistica de Boltzmmann-Gibbs, mesmo no caso dos modelos mais simples da mecanica

estatfstica, como 0 calor espeeifico de uma particula livre [35], ou para uma cadeia linear

de spins de Ising[1].

Para contornar essa dificuldade, usou-se como procedimento alternativo a determi-

na<;ao de urn funcional Fq (T, Xo, ... , Xp-1), para a energia livre de ordem q par spin do

sistema dependente da temperatura e do conjunto de frac;oesde ocupa<;aodos niveis. As

fra<;oesde ocupa<;ao XO' sao fun<;oesda temperatura T, e de urn parametro de ordem M

que sera posteriormente identificado como a magnetiza<;ao espontanea do sistema.

Isto foi feito colocando-se a eq. 2.59, que define Fq (T), na forma:

que e a composi<;aodos funcionais Uq (T, Xo, ... , Xp-d e Sq (T, Xo, ... , Xp-d, que represen-

tam respectivamente a energia interna e entropia de ordem q por sitio do sistema.

a funcional de energia interna de ordem Uq, e determinado substituindo-se na eq. 2.30

o conjunto de valores HO', eq. 3.10, definido como 0 espectro de energia para urn spin de

Potts na aproxima<;ao de campo medio. Dessa maneira obtem-se:
p-l

Uq = "L.P:HO',
0'=0

onde 0 conjunto P = {Po, ... , Pp-1} e a distribuic;ao de probabilidades associada ao espec-

tro de energia de urn spin de Potts na aproxima<;ao de campo medio.

Cada urn dos elementos da distribui<;ao de probabilidade PO' pode ser identificado com

a respectiva fra<;aode ocupa<;ao XO" uma vez que, no limite termodinamico, escolhendo-se



aleatoriamente urn sitio i da rede, a probabilidade do spin nesse sitio estar em urn dado

est ado (j sera igual a razao entre 0 mimero total de spins nesse estado NO' e 0 mimero

total de spins na rede N, isto e:

p-l

Uq = LX~HO'.
0'=0

Substituindo-se explicitamette HO' como fun<;aodas fra<;oesde ocupa<;ao XO', ja con-

sideradas como dependentes da temperatura e parametro de ordem, chega-se a:

J p-l p-l

Uq (T,!'vI) = -~ I:X~+l (T, lvI) - B I:X~ (T, M) 8 (j, 0) .
2 O'=U 0'=0

Esta expressao e a generaliza<;ao no ambito de uma estatistica de ordem q da hamilto-

niana de Hussimi, que e recuperada de maneira imediata quando q = 1, como era esperado

tendo em vista a necessidade de todos os resultados em uma estatlstica de ordem q con-

vergirem para os resultados da estatistica de Boltzmann-Gibbs quando q ~ l.

o funcional para a entropia de ordem q por sitio e obtido simplesmente pela substi-

tui<;ao, na defini<;aode Sq, da distribui<;ao de probabilidade P, pelo conjunto das fra<;oes

de ocupa<;ao, isto e:

F [P-l ]Sq (T, M, ) = ~ 1 1 - I:X~ (T, M,)
q 0'=0

Substituindo-se as duas ultimas equa<;oesna eq. 3.16, chega-se ao funcional Fq (T, 1\1)

na forma:

Fq (T, M) = - ': ~ X~+l (T, M)-B ~ X~ (T, M) 8 (j, 0)+ T ~B [1 - ~ X~ (T, M)]
0'=0 0'=0 1 q 0'=0

(3.22)

Ou fazendo-se a escolha das unidades de energia, temperatura, e campo externo de modo

a tornar Fq (T, M) adimensional, tem-se:

p-l T [P-l ]
Fq (T, M) = -sum~==~XZ+l (T, M)-B I:XZ (T, M) 8(j, 0)+-- 1- I:XZ (T, M)

0'=0 1- q 0'=0

(3.23)



Embora este funcional por si mesmo nao traga nenhuma informa<;ao sobre 0 com-

portamento do sistema, 0 fato das fra<;oesde ocupa<;ao Xa dependerem de T eM, que

sao variaveis de estado, permitira que, na proxima se<;ao,sejam aplicadas as condi<;oes

gerais de equilibrio para sistemas termodinamicos ao funcional Fq (T, M), e a partir dai

a obten<;ao de uma rela<;aoautoconsitentes envolvendo as variaveis M, T, e B.

3.3 RELAQAO AUTO-CONSISTENTE PARA A MAGNE-
TIZAQAO

Uma condi<;ao geral, imposta pela termodinamica do equilibrio [8], e que a uma tem-

peratura constante, a varia<;aoda energia livre de Helmoltz de urn sistema e nula como

consequencia de uma varia<;ao infinitesimal das variaveis extensivas que a define, isto e,

F (T, 1\;1) e minima quando 0 sistema esta em equilibrio.

Extendendo-se esta condi<;aoa sistemas magneticos sujeitos a uma estatistica de ordem

q, e em especial ao sistema de spins de Potts na aproxima<;aode campo medio, dada uma

varia<;ao infinitesimal do parametro de ordem M tem-se que,

uma vez que 8M e nao nula.

Para que esta condi<;aode equilibrio forne<;aalguma informa<;aoa respeito do compor-

tamento desse sistema e necessaria a determina<;ao da rela<;aoentre as fra<;oesde ocupa<;ao

e as variaveis MeT. Isto implica em fazer algumas hipoteses sobre 0 comportamento do

sistema nas temperaturas assintoticas: T = 0 e T _ 00.



Quando T = 0 0 unico termo nao nulo da eq. 3.16 sera Uq, com este identificando-se

com Fq• Nessa situa<;ao 0 conjunto de fra<;oesde ocupa<;ao X17(T, M) que minimiza Uq, e

por conseguinte Fq , sera:

X
17
(T M) = {1 para a = 0 (3.27)

, 0 para a =f 0 ,

uma vez que os termos I:X~+I(T,M) e I:X~(T,M)8(a,0) da eq. 3.22, que estao rela-

cionados respectivamente com a intera<;ao dos spins entre si e a intera<;ao dos spins com 0

campo externo. serao menores que a unidade para qualquer outro conjunto de fra<;oesde

ocupac;ao, ou em outras palavras, a T = 0 todos os spins estarao no est ado de mais baixa

energia, com a = 0 que e aquele em que existe intera<;ao deste com 0 campo externo.

No limite T ~ 00 0 termo dominante no funcional energia livre sera aquele que

envolve a entropia Sq, 0 qual e minimo quando Sq e maximo. Como foi visto na sec. 2.2

a distribui<;ao de probabilidades que maximiza a entropia de ordem q, e a distribuic;ao

uniforme. Assim as frac;oesde ocupac;ao dos niveis de Potts serao todas identicas, estando

os estados igualmente populados, ou seja:

lim X17(T, M) = ~ (3.28)
T-+oo p

Para obter-se 0 comportamento das frac;oesde ocupac;ao entre esses dois limites, supoe-

se urn processo quase-estatico em que temperatura seja aumentada a partir de T = O.

Inicialmente todos os spins estarao no estado fundamental, e a medida que a temperatura

e elevada urn certo numero deles ira popular os est ados com a =f 0, com suas frac;oes de

ocupac;ao sujeitas a condic;ao:
p-I
L X17 (T, M)) = 1 - Xo (T, M) = de , (3.29)
17#0

uma vez que para uma dada temperatura, 0 numero de spins no estado fundamental sera

constante.

A cada passo do processo, isto e, para cada valor de T, 0 sistema estara em equilIbrio,

sendo portanto aplicavel 0 principio de entropia maxima. Este principio obriga que a

variac;ao da quantidade Sq (Xl, ... , Xp-I) definida como:



que nada mais e que a contribui<;ao para Sq dos spins que estao fora do est ado fundamental,

seja nula para uma varia<;ao arbitraria do conjunto de fra<;oes de ocupa<;ao incompleto

{Xl, ...,Xp-l}, obedecendo a condi<;ao3.29. It evidente que como no caso de Sq para uma

distribui<;ao completa {Xo, Xl, ...,Xp-l}, a entropia para a distribui<;ao incompleta sera

maxima quando:

Isto e, no equilibrio todos os est ados corn a I- 0 estarao igualmente populados para

qualquer temperatura. E assim a condi<;aode normaliza<;ao para 0 conjunto de fra<;oesde

ocupa<;ao reduz-se a:

p-l

L Xu (T, M) = Xo (T, M) + (p - l)X (T, M) = 1.
u=O

Corn 0 aumento da temperatura crescera 0 numero de spins que deixarao 0 estado

fundamental e irao popular de maneira uniforme os niveis corn a I- 0, ate uma temperatura

ern que Xo (T, M) = X (T, M) quando todos os estados estarao igualmente populados,

alem da qual nao havera mudan<;a nas fra<;oes de ocupa<;ao. Comportamento este que

antecipa a existencia de uma transi<;ao de fase do sistema.

Fazendo-se a suposi<;ao de que as fra<;oesde ocupa<;ao nao dependem explicitamente

da temperatura, isto e, Xu (T, M) = Xu (M), corn M = M (T) tal que:

lim M (T) = o.
T-+oo

Tem-se que a forma linear mais simples para a rela<;aoentre as fra<;oesde ocupa<;ao e 0

parametro de ordem, que obedece a condi<;ao3.32, e dada por:

{
Xo = t+(p-I)M(T) para a = 0

Xu = I M(r)X = - para a I- O.
p

Esta rela<;ao entre as fra<;oesde ocupa<;ao e 0 para-metro de ordem leva a uma iden-

tifica<;ao deste corn a magnetiza<;ao de maneira quase imediata, uma vez que esta e a

variavel termodinamicamente conjugada ao campo externo, e derivando-se 0 funcional de

energia livre de ordem q ern rela<;aoa B, obtem-se Xo. Assim 0 parametro de ordem M
pode ser interpret ado como uma forma normalizada da magnetiza<;ao.



A existencia de apenas dois valores distintos para as frac;oes de ocupac;ao, leva a

reescrever-se a condic;ao de equilibrio, eq. 3.26 como:

e usando a expressao 3.34 para 0 e<iJculodas derivadas de Xo e X em relac;ao a M, a

condic;aode equilibrio torna-se:

Uma vez que 0 funcional Fq depende de BeT, e as frac;oes de ocupac;ao Xo e X

dependem de M, a eq. 3.36 e em ultima analise a equac;ao de estado do sistema pois, em

principio, poderia ser solucionada para qualquer uma destas tres variaveis em func;aodas

outras duas.

Escrevendo-se Fq em relac;ao a Xo e X tem-se,

Fq (T, M) = - [XZ+1 + (p - 1)xq+I] - BXZ + ~ [1- XZ - (p - 1)xq], (3.37)
1- q

- (q + 1) [XZ - xq] - qBXZ-1 + ~ [XZ-1 - Xq-l] = 0 ,
1-q

Colocando-se 0 termo a esquerda desta ultima equac;ao explicitamente em funcao de

M, tomando-se 0 logaritmo em ambos os lados, e dividindo-se por 2, chega-se a relac;ao:

~ln[l + (P-1)M] = 1 In {I + (q2 -l)x[(XO)q -1]+ (q-1) B(XO)q-l}.
2 1 - M 2(q - 1) qT X qT X

(3.40)

E facH verificar que 0 lado esquerdo desta equac;ao reduz-se a expressao usual para

a func;ao arcotangente hiperb6lica de M no caso de urn sistema de spins de Ising, onde



1 {(q2 - 1) [(XO)q ] (q - 1) (XO)q-l}
Aq (M, B, T) = 2 (q _ 1) In 1 + qT X X-I + qT B X .

(3.43)

Estas duas liltimas expressoes fornecem a rela<;aoauto-consistente para a magnetiza<;ao

que e 0 principal result ado deste capitulo. Para evidenciar sua coerencia com a estatistica

de Boltzmann-Gibbs e necessario 0 calculo de seu limite quando q ~ 1. Notando que a

rela<;ao3.42 depende de q apenas atraves da fun<;aoAq (M, T, B), expande-se 0 logaritmo

contido nesta, em uma serie de potencias em torno de In (1), e chega-se a:

It trivial mostrar que fazendo-se q ~ 1, todos os termos desta serie proporcionais a ordem

superior a dois em (q - 1) tendem a zero, restando apenas 0 primeiro termo. Assim,

limAq (M,T,B) = T
1{[Xo - X]X + B} = ~ (M + B) .

q-l T
Recobrando a rela<;aoauto-consistente para 0 modelo de Potts na aproxima<;aode campo

medio, na estatistica de Boltzmann-Gibbs:

e em especial no caso p = 2, modelo de Ising, quando a tangente hiperb6lica de ordem p

reduz-se it tangente hiperb6lica usual.



MAGNETIZA<;AO ESPONTANEA E EQUILiBRIO
MACROSCOPICO.

4.1 RELA<;AO AUTO-CONSISTENTE COMO UM SISTE-
MA DINA-MICO

Como foi men cionado no capitulo anterior, a soluc;ao da relac;ao auto-consistente para

a magnetizac;ao, eq. 3.42, para uma das variaveis em relac;ao as outras duas levaria a
obtenc;ao da equac;ao de estado do sistema e a partir desta a completa determinac;ao do

seu comportamento termodinamico. Contudo sua complexidade, cujo lado direito envolve

varias func;oestranscendentais, faz necessaria a utilizac;ao de metodos numericos para sua

resoluc;ao, entende-se por soluc;oesdesta os pontos em que a reta com inclinac;ao de 450

intercept a a func;ao tanhp [Aq (M, B, T)] para urn dado par de valores de BeT, como e

mostrado na fig. 4.1.

o algoritmo utilizado na obtenc;ao de tais soluc;oes foi baseado em resultados ele-

mentares da teoria dos sistemas dinamicos discretos [10]. Para aplicar-se esses resultados,

a relac;ao auto-consistente foi colocada na forma de urn mapa, ou aplicac;ao, do dominio

em que M esta definido D = [-1/ (p - 1), 1] , sobre si mesmo. Este mapa e dado pela

relac;ao auto-consistente colocada na forma de uma relac;aode recorrEmciaque define urn

sistema dinamico discreto:

Onde dado urn valor inicial Mo E D fica definido, atraves do mapa 4.1, urn conjunto de

pontos {Mo, 1\;[1, ... , Moo} denominado orbit a do ponto Mo.
Vma classe especial de pont os pertencentes a D, saDaqueles invariantes em relac;aoao



M=M

-1

1r1········· .

tanhp[Aq{M,H,T)]

Figura 4.1: MO e All sao solu<;oes para a rela<;ao auto-consistente obtidas pela interse<;ao
da fun<;ao tanhp [Aq (M, B, T)] com a reta M = 1\1. Para p = 2.0, q = 1, e T = 0.7



Estes pontos, denominados pontos fixos do mapa, representarn as solu<;oes desejadas

para a rela<;a.ode auto-consistente. Assim 0 problema da obten<;a.o da magnetiza<;a.o, para

urn determinado par de valores de BeT, reduz-se a determina<;a.o'dos pontos fixos do

mapa 4.1.

A classifica<;a.o de urn ponto fixo ern estavel ou instavel e feita atraves da analise da

dinamica do mapa nas vizinhan<;as do mesmo.

Expandindo-se 0 mapa ern uma serie de Taylor, nas vizinhan<;as de urn ponto fixo M* ,

tem-se:

Mn+t = tanhp [Aq (M*, B, T)]+ a~{tanhp [Aq (M, B, T)]}M=M* (Mn - M*)+o2 (Mn - M*).
(4.3)

Notando-se que pela defini<;a.ode ponto fixo 0 primeiro termo desta serie e identico a M*,

desprezando-se os termos de ordem superior a dois, e tomando-se 0 modulo ern ambos os

lados da equa<;a.o chega-se a:
I(Mn+t - M*)I rv A
I(Mn - M*)I -

A = la~{tanhP [Aq(M,B,T)]}M=M.1 (4.5)

Para classificarmos 0 ponto fixo M* tem-se que analisar duas hipoteses para 0 fat or

I)A>1.

Neste caso e facil observar-se que, I(Mn+t - M*)I > I(Mn - M*)\, isto e, dado urn

ponto Mn nas vizinhan<;as de M* sua orbit a tendera a afastar-se de M*, fig. 4.2 (a), e

sera. classificado como urn repulsor ou ponto fixo instavel.

II ) A < 1.



(a)--e--...e--e--e...--e .....-

(b)--_..--e-e-e-.e--

Figura 4.2: Dinamica do mapa nas vizinhanc;as de urn ponto fixo AI*. (a) M* e urn ponto
fixo instavel ou repulsor. (b) M* e urn ponto fixo estavel ou atrator.

Neste caso I(Mn+1 - M*)\ < I(Mn - 1\1*)1,que implica que a orbita de urn ponto nas

vizinhanc;as do ponto M*, fig. 4.2 (b), tendera a aproximar-se deste, que sera classificado

como urn atrator ou ponto fixo estavel.

Outro conceito import ante na teoria dos sistemas dinamicos discretos, e 0 de bacia de

atrac;ao para urn ponto fixo estavel Nf*. Esta e definida como 0 subconjunto do dominio

do mapa, cujas orbitas no limite n - 00 tendem a 1\1*. A determinac;ao destes conjuntos,

que SaDabertos e cujos fechos SaDdenominados conjuntos de Julia, e uma tarefa que esta

longe de ser trivial para a maioria dos mapas nao-lineares, uma vez que tern uma estrutura

topologica extremamente rica, sendo na maioria das vezes multifractais [26, 7].

Os metodos iterativos usuais do calculo numerico para a soluc;ao de equac;6es [11],
como 0 metodo de Newton-Raphson, consistem basicamente em associar-se a equac;ao

em questao urn mapa Xn+l=Xn+1 (Xn), cujos pont os fixos sao as soluc;6es procuradas.

Tomando-se urn valor inicial arbitrario Xo suposto pertencente a bacia de atrac;ao de uma

ponto fixo estavel X*, observa-se a orbita do mesmo, ate que a quantidade IXn+l - Xn I



seja menor que a precisao desejada.

A principal razao porque nao utilizou-se aqui estes metodos e que estes fornecem

apenas os ponto fixos estaveis [33] e, como sera visto na terceira se<;aodeste capitulo, a

estabilidade ou nao de urn ponto fixo estara ligada a estabilidade macroscopica do sistema.

o algoritmo destinado a determinar os pontos fixos do mapa 4.1, e indicar a estabili-

dade dos mesmos, para urn determinado par de valores de BeT, foi construido a partir

da analise da dimlmica dos pontos extremos de urn sub-intervalo fechado [M?, Mll, com

IMl - M? I < < 1, pertencente ao dominio da magnetiza<;ao D. 0 primeiro passo dessa

analise e a defini<;ao,utilizando-se as primeira intera<;6edos pontos M? e Ml denominadas

respectivamente M?+I e Ml+I' as quantidades:

{
~o = M2rl - M?
Al _ M1 M1
u - i+l - i

Que medem 0 deslocamento das orbitas de M? e Ml atraves da primeira itera<;ao do

mapa 4.1. Com respeito aos sinais de ~o e ~1 existem quatro possibilidades, uma vez

descartada a hipotese de M? e Ml serem pontos fixos.

As duas primeiras sao: ~ 0 < 0 e ~ 1 < 0, ou, ~ 0 > 0 e ~ 1 > 0, e equivalem a

afirma<;ao de que as orbit as de M? e Ml estao deslocando-se no mesmo senti do ao longo

do intervalo D, aproximando-se de urn mesmo atrator M*, a esquerda de M? no primeiro

caso, ou a direita de Ml no segundo, como mostra a fig. 4.3 (a) e (b). Isto leva a concluir

pela inexistencia de urn ponto fixo no intervalo [M?, Mll. As outras duas possibilidades

devem ser analisadas separadamente, uma vez que levarao a distin<;aoentre a existencia

de urn ponto fixo estavel ou instavel no intervalo [M?, Ml].
No caso ~o < 0 e ~1 > 0, as orbitas de M? e Ml estao evoluindo em sentidos opostos,

com a orbita de M? caminhando para a esquerda e a de Ml caminhando para a direita,

fig. 4.3 (c). Esta dinamica leva a conclusao de que as orbitas de M~ e Ml estao afastando-

se de urn repulsor M* que existe entre esses pontos. Portanto podemos concluir que ha

urn ponto fixo instavel no intervalo [M?, Mll.
Analogamente ao caso anterior, quando ~ 0 > 0 e ~ 1 < 0 as orbit as de M? e Ml

evoluem em sentidos opostos, mas com a orbit a de M? caminhando para a direita, e a de

Ml caminhado para a esquerda. Que significa a existencia de urn atrator, ou ponto fixo

estavel no intervalo [M?,Mll, fig. 4.3 (d).
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Dividindo-se 0 dominio da magnetizac;ao em um mimero N de intervalos [M?, Mll de

comprimento ~ = (p - 2) /N (p - 1),onde M? = ~ x i-l/ (p - 1),e Mi~i = ~ x (i+ 1)-
1/ (p - 1),corn i = 0,1,2, ...N -1, e aplicando-se ern cada urn destes intervalos, 0 processo

descrito nos paragrafos anteriores, a existimcia ou nao de pont os fixos e sua estabilidade,

vide 0 fluxograrna na fig. 4.4, teremos computado todos os pontos fixos do mapa, para

uma determinada temperatura e campo, com uma precisao, que cresce inversamente ao

mimero de sub-intervalos N em que 0 dominio da magnetizac;ao for subdividido.

4.2 DETERMIN<;AO NUMERICA DA MAGNETIZA<;AO
A

ESPONTANEA.

Uma das caracteristicas mais import antes de urn sistema magnetico e a variac;ao da mag-

netizac;ao corn a temperatura. Dentro da metodologia utilizada aqui determinar-se esta

variac;ao e essencial, uma vez que sustituindo-se esta no funcional de energia livre por spin

de ordem q este fica plenamente definido em func;aoda magnetizac;ao, do campo externo, e

temperatura, por seu intermedio todo 0 comportamento termodinamico do sistema pode,

em principio, ser obtido. Assim este calculo e equivalente ao calculo direto de partic;ao de

ordem q.

o caso de maior interessante e 0 da vanac;ao da magnetizac;ao espontanea, isto e,

quando B = 0, uma vez que esta nos mostra como 0 sistema reagira a flutuac;oes das

condic;oes do campo externo, e pemitira, 0 que sera feito na proxima sec;ao, verificar

a relac;ao entre a dinamica do mapa 4.1 e a estabilidade dos estados macroscopicos do

sistema.

o algoritmo descrito na sec;ao anterior que determina os pontos fixos da relac;ao de

recorrencia, e a estabilidade dos mesmos, para uma dada temperatura e campo constantes,

foi utilizado no ccilculo numerico das curvas de magnetizac;ao espontanea em func;ao da

temperatura, e atraves destas verificou-se a influencia do parametro q introduzido pela

estatistica de Tsallis.

o programa utilizado nesse calculo, toma urn mimero de pontos NPT, igualmente

espac;ados, no intervalo de temperatura em que se deseja investigar 0 comportamento da

magnetizac;ao espontanea. Para cada urn desses pontos determinarn-se os pontos fixos



Do 1= 0, Ngapm-l

Calcula ~o e ~ 1

creve M .e T no Arqe
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Q
Figura 4.4: Fluxograma do algoritmo utilizado na determina<;ao dos pont os fixos do mapa
e sua estabilidade.



da rela~ao de recorrencia, com B = 0, dentro de urn intervalo de precisao da ordem de

(p - 2) / (p - 1) NGAPS, onde NGAPS e 0 mimero de subintervalos em que 0 dominio

da magnetiza~ao e dividido, e fornece urn indicador IND, igual a 1 ou 0, comforme a

estabilidade ou nao de cada ponto fixo encontrado.

Em primeiro lugar foram obtidas as curvas de magnetiza~ao espontanea para diversos

valores da variavel de Potts p, com urn valor do parametro q fixo proximo de urn, tipi-

camente 0.99999, pois utilizando q = 1 haveria a ocorrencia de urn erro computacional

quando do calculo do valor da rela~ao de recorrencia, dado que nesta 0 argumento da

tangente hiperbolica de ordem p, a fun~ao Aq (M, B, T), depende do inverso de (q - 1),

e juntamente com 0 fato de qualquer maquina real tel' uma precisao finita haveria uma

divergencia numerica.

o conhecimento das curvas de magnetiza~ao espontanea, quando q e proximo da

unidade, tern importancia tambem para ter-se urn padrao de compara~ao com outros

resultados que venham a ser obtidos em uma estatistica de Tsallis, e aqueles obtidos para

o mesmo sistema no contexto da estatistica de Boltzmmanm-Gibbs. Posteriormente, no

proximo capitulo, 0 comportamento do sistema quando q ~ 1, sera import ante para a

analise da varia~ao da temperatura critica com 0 parametro q.

A fig 4.5 mostra as curvas para a magnetiza~ao espontanea em fun~ao da temperatura,

com a variavel de Potts p, assumindo os valores 1.5, 1.75, 2.0, 3.0, 4.0, com q = 0.9999, e

onde as linhas pontilhadas indicam a instabilidade da solu~ao correspondente.

Estas curvas sao tipicas para a magnetiza~ao espontanea do modelo de Potts na aprox-

ima~ao de campo medio na estatistica de Boltzmann-Gibbs [5],em particular a curva com

p = 2, quando 0 modelo de Potts reduz-se ao modelo de Ising, a qual aparece na maioria

dos livros textos de mecanica estatistica que tratam da aproxima~ao de campo medio.

Em todas elas vemos que 0 valor M = 0 e uma solu~ao para a magnetiza~ao espontanea

para qualquer temperatura, como poderia ser verificado facilmente substituindo-se este

valor na rela~ao de recorrencia. Quanto a esta solu~ao deve ser notado ainda, que, em

todas as curvas, para altas temperaturas ela e estavel e unica, perdendo este carater

quando a temperatura cai abaixo de urn certo valor. Outra caracteristica, comum a todas

as curvas, e 0 aparecimento de dois novos ramos abaixo de uma determinada temperatura

de bifurc~ao, isto e, a existencia de duas solu~Oesdiferentes de zero.



o unico caso em que a curva e simetrica em relac;ao ao eixo T, e onde a temperatura

de bifurcac;ao e perda de estabilidade da soluC;aonula coincidem, e aquele em que p = 2,

e por uma obvervac;ao grosseira da fig. 4.5 (c), que sera refinada no proximo capitulo,

vemos que esta e aproximadamente igual a 1.0, como preve a teoria de campo medio para

o modelo de Ising. Sendo essa a primeira indicac;ao da exatidao do metodo de calculo

utilizado.

o proximo passo e a investigac;ao de como estas curvas sao afetadas com a variac;ao

do parametro de q, isto e, como a passagem da estatlstica de Boltzman-Gibbs para uma

estatistica de Tsallis afetara 0 comportamento da magnetizac;ao espontanea do sistema.

Para urn dado valor da variavel de Potts p, calculamos as curvas da magnetizac;ao

espontanea com 0 parametro q assumindo diferentes valores. Nas figs. 4.6 a 4.10 tem-se

as curvas com os valores de p utilizados na fig 4.5. Em cada uma destas 0 parametro q

apresenta diversos valores.

o resultados qualitativos mais importantes que podem ser observados em cada uma

dessas series de curvas, como efeito da variac;ao do parametro q, sao: a inexistencia de

alterac;ao em suas estruturas, isto e, existencia de uma temperatura de bifurcac;ao, simetria

em relac;ao ao eixo T, modo como a soluC;aoM = 0 torna-se instavel a urn certa tempe-

ratura, etc; e urn progressivo "achatamento" das curvas em direc;ao do eixo M quando 0

valor de q e reduzido.

4.3 DINAMICA DO MAPA E ESTABILIDADE MACROS-
COPICA

As curvas de magnetizac;ao espontanea obtidas na sec;aoanterior sao, do ponto de vista

da teoria dos sistemas dinamicos discretos, diagramas dos pontos fixos do mapa 4.1, que

indicam 0 valor e a estabilidade dos mesmos no eixo M, para urn determinado intervalo

de temperatura quando B = O. Esta visao permite a determinac; 0 a dinamica dos pontos

pertencentes ao plano M x T com relac;ao ao mapa 4.1, e baseado nestas fazer uma analise

qualitativa do comportamento termodinamico macroscopico do sistema.

Cada ponto do plano M x T, com B = 0, represent a urn estado macroscopico do

sistema. Uma vez que as condic;Oesde equilibrio termodinamico, discutidas no capitulo
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3, impoem que a relac;ao auto-consistente 3.42 seja satisfeita para que 0 sistema esteja

em urn est ado de equilibrio macroscopico, 0 ponto do plano que represent a urn desses

est ados deve pertencer a uma das curvas de magnetizac;ao espontanea, isto e, deve ser

urn ponto fixo do mapa 4.1 e urn ponto do plano que nao pertenc;a a uma das curvas de

magnetizac;ao espontanea representara urn est ado macroscopico de nao-equiHbrio.

A correspondimcia entre os pont os fixos do mapa 4.1 e os est ados de equilibrio ma-

croscopico do sistema tambem extende-se a estabilidade dos mesmos. Urn ponto fixo

estavel corresponde a urn est ado de equilibrio macroscopico estavel, uma vez que qualquer

mudanc;a infinitesimal na magnetizac;ao espontanea, fara 0 do sistema ser represent ado

por urn ponto do plano M x T pertencente a bacia de atrac;ao do ponto fixo estavel, e cuja

orbita, seguindo da dinamica do mapa 4.1, evoluira na direc;aodo mesmo, isto e, retornara

ao ponto que represent a 0 est ado de equilibrio macroscopico estavel. De maneira analoga

urn ponto fixo instavel, corresponde a urn est ado de equilibrio macroscopico meta-estavel,

pois qualquer alterac;ao infinitesimal da magnetizac;ao espontanea, levara 0 sistema a urn

est ado represent ado por urn ponto do plano M x T cuja orbita sera repelida, isto e, fazendo

o sistema afastar-se do ponto fixo que represent a 0 est ado macroscopico instavel.

Urn dos prindpios mais gerais da termodinamica [8] e 0 de que urn sistema fora do

equilibrio evoluira espontaneamente de maneira a atingir urn est ado de equilibrio estavel

e assim, cada urn dos pontos do plano M x T representando estados macroscopicos de

nao-equilibrio, evoluira ate urn ponto fixo estavel do mapa 4.1. Essa evoluc;ao ocorrera

na direc;ao do ponto fixo estavel a cuja bacia de atrac;ao 0 ponto que represent a 0 estado

de nao-equilibrio pertence, uma vez que do contrario a correspondencia entre pontos fixos

estaveis do mapa 4.1 e os estados·de equilibrio macroscopico estaveis nao seria valida.

Desse modo podemos conduir que existe uma correspondencia entre a orbita de urn

ponto no plano M x T, ditada pelo mapa, e a evoluc;ao do est ado macroscopico que esse

ponto representa.

o metodo utilizado para 0 calculo das curvas de magnetizac;ao espontanea, que anal-

isa a direc;ao da orbita de cada urn dos pontos do plano M x T, permite reconhecer que

esse plano e dividido em regioes bem definidas, delimitadas por retas verticais em certos

intervalos de temperatura e pelos ramos das curvas de magnetizac;ao espontanea contidos

nesses intervalos. A caracterlstica comum dos pont os do plano pertencentes a uma dessas



regioes eo fato de suas 6rbitas, e por conseguinte os estados macrosc6picos por eles repre-

sentados, evoluirem todas no mesmo sentido ao longo do eixo M. Em uma nomenclatura

matematica mais rigorosa [7] cada par destas regioes, separados pelos segmentos de urn

ramo estavel, e que pertence ao mesmo intrevalo de temperatura, chama- se bacia de

atra<;ao desse segmento e 0 fecho desta seu conjunto de Julia.

A dinamica coletiva dos pontos pertencentesa dessas regioes pode ser compreendido

como 0 fiuxo de todos os pontos do plano M x T, que represent am estados macrosc6picos

fora do equilibrio termodinamico, em dire<;aoaos ramo estavel da curva de magnetiza<;ao

espontanea, que represent a todos os estados macrosc6picos estaveis suceptiveis de serem

atingidos pelo sistema quando este evolui espontaneamente a partir do nao-equilibrio.

Como exemplo dessa divisao do plano, as curvas de magnetiza<;ao espontanea com

a variavel de Potts p assumindo respectivamente os valores 2 e 3, e com 0 parametro

q ~ 1, foram redesenhadas nas figs. 4.11 (a) e (b) com cada uma das diferentes regioes

numeradas por algarismos romanos, e contendo uma seta que indica 0 ramo estavel da

curva de magnetiza~ao espontanea na dire~ao do qual seus pontos evoluem. No caso p = 2,

onde a curva de magnetiza~ao espontanea e simetrica em rela~ao ao eixo M, 0 plano e

dividido em quatro regioes. Para 0 caso p = 3, como em qualquer caso onde p =I 2, a

simetria em rela~ao ao eixo T e quebrada e 0 plano divide-se em dez regioes.

Em ambas as figuras, nas regioes I e II existe apenas urn ramo da curva de magnetiza~ao

espontanea, com M = 0, e este e estavel. Assim qualquer ponto do plano M x T,

que perten~a a essas regioes, evoluira para 0 estado de magnetiza~ao nula, e nenhuma

fiutua~aa microsc6pica desta podera leva-Io deste a outro estado macrosc6pico. Para as

outras regioes, onde as temperaturas estao abaixo da temperatura de bifurca~ao [33],

quando surgem dois novos ramos da curva de magnetiza~ao espontanea com M =I 0, este

panorama muda completamente.

Na fig. 4.11 (a), na temperatura em que 0 ramo com M = 0 perde a estabilidade,surjem

os dois novos estaveis ramos com M =I O. Assim qualquer ponto nas regi6es III e V evoluira

para 0 ramo da curva com M > 0, e os pontos nas regioes IV e VI evoluirao para 0 ramo da

curva com M < O. Vma vez que estes dois ramos saa estaveis as fiutua~oes microsc6picas

da magnetiza~aa espontanea [19], nao farao 0 sistema evoluir para outro ponto do plano.

o segmento instavel do ramo M = 0 naa pertence a nenhuma das seis regi6es, e uma
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Figura 4.11: Dinamica global do mapa 4.1 para os casos: (a) p = 2, (b) p = 3. As bacias
de atrac;ao sao distintas por algarismos romanos e 0 sentido da evoluc;aode seus pontos e
indicada por setas.



flutuac;ao microsc6pica qualquer da magnetizac;ao espontanea fara 0 sistema deslocar-se

para urn ponto nas vizinhanc;as desse segmento, que pertencera a regiao V ou VI e portanto

evoluindo para urn dos ramos estaveis com M i= O.

Do ponto de vista macr6scopico isto significa que reduzindo-se a temperatura atraves

de urn processo quase-estatico, partindo de uma temperatura maior que a temperatura

de bifurcac;ao, sera impossivel atingir 0 segmento instavel do ramo M = 0 da curva de

magnetizac;ao espontanea.

Para 0 caso p = 3, fig. 4.11 (b), alem da assimetria em relac;aoao eixo T, deve-se notar

que a temperatura de difurcac;ao e aquela em que 0 ramo M = 0 torna-se instavel nao

coincidem.

o comportamento dos pontos pertencentes as regi6es de mimero III a VI, e identico

aquele dos pontos das regi6es de mesmo mimero no caso p = 2, mas como uma con-

sequencia do fato da temperatura de bifurcac;ao e aquela em que 0 ramo M = 0 torna-se

instavel nao coincidirem, fez-se necessaria a introduc;ao das regi6es com mimeros VII a X.

Neste intervalo, entre a temperatura de bifurca<;ao e a temperatura em que 0 ramo

com M = 0 torna-se instavel , os ramos da curva para os est ados de equilibrio com M > 0

tern a forma aproximada de uma parabola horizontal, sendo 0 ramo superior estavel e 0

ramo inferior instavel.

o ramo instavel com M > 0, faz com que a regiao IX funcione como uma "barreira " ,

estabilizando 0 ramo com M = 0, e impedindo que os pont os nesse ramo sejam desloca-

dos por flutua<;6es microsc6picas da magnetizac;ao espontanea, para a regiao X, e assim

evoluirem para 0 ramo superior estavel.

o fato desse ramo instavel decrescer com a temperatura ate interceptar 0 eixo T, no

ponto em que 0 ramo com M = 0 perde a estabilidade, tendo a partir dai 0 ramo estavel

com M < 0 como sua continua<;ao analitica, faz com que a capacidade da regiao IX em

"barrar" 0 deslocamento dos pont os do ramo com M = 0 para a regiao X diminua it

medida em que a temperatura aproxima-se daquela em que este ultimo ramo perde a

estabilidade. Quando a temperatura for suficientemente baixa, de modo que 0 valor da

magnetizac;ao do ramo instavel seja pequeno 0 bast ante para ser comparada as flutuac;6es

microsc6picas da magnetiza<;ao espontanea, e notando-se que a essa temperatura 0 ramo

estavel com M < 0 ainda nao surgiu, as flutua<;6esmicrosc6picas negativas farao 0 sistema



deslocar-se para a regiao VII, fazendo-o evoluir de maneira a retornar ao ramo com M = 0,

enquanto uma fiutuac;ao microsc6pica positiva fani 0 sistema deslocar-se e evoluir ate 0

ramo estavel com M > 0, "pulando" a "barreira" da regiao IX, para a regiao X.

Este comportamento, para os caso em que p = 3, implica que reduzindo-se a temper-

atura em urn processo quase-estatico, 0 ramo com M = 0 continua sendo preferido macro-

scopicamente pelo sistema, devido ao efeito de "barreira" exercido pelo ramo instavel com

M > 0, abaixo da temperatura de bifurcac;ao ate a temperatura em que as fiutuac;oes mi-

crosc6picas da magnetizac;ao espontanea levarao 0 sistema a evoluir para 0 ramo estavel

com M > O. A temperatuca em que isso ocorre e conhecida como temperatura critica Te.
Assim parte do ramo com M > 0, no intervalo entre a temperatura de bifurcac;ao e

a temperatura critica, e 0 ramo com M < 0, nao sao acesslveis ao sistema. 0 mesmo

comportamento ocorre nos casos em que p < 2, com a unica diferenc;a que 0 ramo que

continua e acesslvel, quando a temperatura e menor que a temperatura de bifurcac;ao e

aquele com M < 0, visto que nesses casos a assimetria em relac;ao ao eixo T da-se de

forma que as duas soluc;oesque aparecem quando a curva se bifurca tern M < O.

Como result ado das observac;oesacima, temos que para obtermos as curvas observadas

macroscopicamente, figs. 4.12 (a) e (b) respectivamente para os casos p = 2 e p = 3, e

necessario "cortar " os ramos com M =1= 0, no intervalo entre as temperaturas de bi-

furcac;ao e aquela em que 0 ramo com M = 0 torna-se instavel, sendo esta considerada

como aproximadamente igual aTe, fato que sera justificado no capitulo seguinte, e para

temperaturas abaixo desta ultima a continuac;ao instavel do ramo com M = 0, e 0 ramo

com M =f. 0 de menor m6dulo.
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Figura 4.12: Ramos de magnetizac:;ao espontaiJ.ea acesslveis ao sistema por processos
quasi-estaticos, nos casos:(a) p = 2, (b) p = 3.



Capitulo 5

TRANSIQAO DE FASE

5.1 ENERGIA LIVRE DE ORDEM q E TRANSIQAO DE
FASE

Na ultima se~ao do capitulo anterior, analisando-se a dinamica do mapa 4.1, chegou-

se a conclusao de que embora as curvas de magnetiza~ao espontanea apresentarem tres

ramos abaixo de uma determinada temperatura TB, cada urn dos quais represent a urn

conjunto de estados de equilibrio termodinamico do sistema, apenas urn segmento de

urn desses ramos represent a est ados acessiveis do ponto de vista macroscopico, 0 que

provoca a existencia de uma descontinuidade na magnetiza~ao espontanea em rela~ao a

temperatura, com excessao do caso p = 2.0, quando esta e igua~ aquela em que 0 ramo

com M = 0 muda sua estabilidade.

Este comportamento mostra que 0 sistema sofre uma transi~ao de uma fase param-

agnetica a altas temperaturas, onde 0 unico estado macroscopicamente estavel e aquele

com magnetiza~ao nula, para uma fase ferromagnetica a baixas temperaturas, onde os

estaclos macroscopicos estaveis tern magnetiza~ao espontanea diferente de zero.

Transi~oes deste tipo onde existe urn parametro de ordem, neste caso a magnetiza~ao

espontanea, que torna-se nao nulo apenas abaixo de urn determinado valor de uma variavel

intensiva, no presente caso a temperatura, sao conhecidas como transi~oes de fase descon-

tinuas [34]. A temperatura em que isso acontece e denoninada temperatura critica Te, e

no caso especifico de sistemas magneticos, de Curie.

Uma vez que, como vimos na ultima se~ao do capitulo anterior a partir da dinamica do

mapa 4.1, a fase ferromagnetica existe apenas quando a temperatuta cai abaixo daquela

em que 0 ramo da magnetiza~ao espontanea com M = 0 torna-se instavel, podemos



identificar esta corn a temperatua Te.
As caracteristicas tipicas dese tipo de transi<;ao, ern uma estistica de Boltzmman-

Gibbs, sao dadas pela varia<;ao das curvas da energia livre de Helmoltz ern fun<;ao da

magnetiza<;ao, quando a temperatura e alterada. No contexto de uma estatistica de

Tsallis, estas caracteristicas devem ser obtidas a partir da varia<;aodas curvas do funcional

de energia livre de ordem q.

As curvas de magnetiza<;ao espontanea, do capitulo anterior, permitem fazer estima-

tivas grosseiras das temperaturas de bifurca<;aoTB e daquela abaixo da qual ramo M = 0

torna-se instavel e que coincide corn Te.
Mantendo-se q ~ 1, e corn a variavel p assumindo respectivamente os valores 1.5, 2.0,e

3.0, foram tra<;adas ern cada uma das figs. 5.1 a 5.3 uma serie de quatro curvas de Fq

ern fun<;ao da magnetiza<;ao, para as temperaturas: T1 > TB, TB > T2 > Te, T3 ~ Te, e

T4 < Te.
Estas curvas, como esperado uma vez que q ~ 1, mostram estruturas identicas aquelas

apresentadas pelo modelo de Potts na aproxima<;ao de campo medio, ern uma estatistica

de Boltzmann-Gibbs [5].

Ern todos os casos para altas temperaturas, isto e, T > TB, as curvas Fq tern uma

forma parabol6ide, sendo convexa ern toda a extensao do dominio da magnetiza<;ao, corn

apenas urn minimo no ponto M = O.

Quando TB > T2 > Te, nos casos ern que p =1= 2, acontece 0 aparecimento de dois

novos pontos de equilibrio, isto e, onde a derivada de Fq ern rela<;ao a M e nula. Urn

desses pontos, 0 mais afastado do eixo Fq , e urn minimo local, sendo a curva convexa ern

suas vizinhan<;as. 0 ponto mais pr6ximo do eixo Fq e urn maximo local, sendo a curva

concava ern suas vizinhan<;as.

Este comportamento mostra de que maneira 0 ramo instavel da magnetiza<;ao espon-

tanea corn M =1= 0, funciona como uma "barreira" impedindo a transi<;ao do sistema de

est ados de magnetiza<;ao espontanea nula, para est ados onde esta e M =1= 0 quando a tem-

peratura pertence ao intervalo [Te, TB], como foi observado na ultima se<;aodo capitulo

anterior. Neste intervalo, a ocorrencia de uma transi<;ao espontanea do sistema de urn,
est ado corn M = 0 para outro corn M =1= 0 e extremamente improvavel, uma vez que para

isso seria necessaria uma flutua<;ao espontanea de Fq maior que 0 valor desta no ponto
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em que esta tern urn maximo local.

Nas curvas em que T ~ To, esta diferen<;a cai praticamente a zero, e 0 sistema ficara

transitando, devido as flutua<;6es microsc6picas de Fq, entre os est ados de minimo com

M = 0 e M =I O. Vma analogia mecanica para este fenomeno e apresentada no livro de

Callen [8].

As curvas onde T < To mostram que 0 ponto M = 0 torna-se urn maximo local,

com a convexidade das curvas sendo invertida em suas vizinhan<;as, e que os outros dois

pont os de equilibrio, os quais ambos SaDagora minimos locais, situam-se agora em lados

opostos do eixo Fq, com aquele que apresenta 0 maior valor absoluto de M sendo 0 mais

favorecido energeticamente.

Para poder verificar a forma com que a varia<;ao do parametro q afeta a transi<;a de

fase do sistema, foram desenhadas nas figs. 5.4 a 5.6 series das curvas de Fq em fun<;ao

de M, com a temperatura mantida fixa e 0 valor do parametro q sendo variado. Nesta

sequencia de figuras, como na anterior, a variavel de Potts p assume respectivamente os

valores 1.5, 2.0, e 3.0. Em cada uma das tres series a temperatura T foi escolhida de

maneira que 0 sistema se encontre pr6ximo a criticalidade quando q ~ 1, isto e, T ~ To
na estatistica de Boltzmann-Gibbs.

Pode-se notar a semelhan<;a est rut ural entre cada uma destas ultimas series de curvas

com aquelas das figs. 5.1 a 5.3, onde ao contrario destas ultimas, 0 que varia e a temper-

atura, com 0 parametro q sendo mantido constante. Essa semelhan<;aleva a conclusao que

o efeito da varia<;ao do parametro q e uma mudan<;a na temperatura critica do sistema,

sem afetar a ordem da mesma. Ou em outras palavras, fixado 0 valor da variavel de

Potts p e da temperatura T , havera urn valor do parametro q em que T coincidira com

a temperatura critica do sistema.

Na se<;aoseguinte sera feita a determina<;ao numerica da dependencia da temperatura

critica com 0 parametro de ordem q.
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5.2 INFLUENCIA DO PARA-METROq SaBRE A TEMPE-,
RATURA CRITICA

A dependencia da temperatura critica em relac;ao a variavel p para 0 modelo de Potts

na aproximac;ao de campo medio, foi derivada por Wu [38], no contexto da estatistica

de Boltzmann-Gibbs, a partir da hip6tese do funcional de energia livre de Helmoltz ser

analitico em relac;ao a magnetizac;ao na criticalidade, isto e, impondo-se as condic;6es:

(~~) = 0,
Mc,Tc

com H = 0, e onde Me e a magnetizac;ao espontanea nao nula para T = Te.
o calculo explicito destas duas condic;6es, leva ao sistema de equac;6es em Me, e Te:

T, I [1+(p-1)Me] -M =0
e n 1-Me e

(p2~e1) {[1 + (p - 1) Me] In [1 + (p - 1) Me] + (p -1)(1 - Me) In (1 - Me)} - M8 = 0 .

(5.4)

Te = (p - 2) 1
2 (1 - 2) In (p - 1)

Me = (p - 2) . (5.6)
(p - 1)

Que no limite q -+ 2 recobram 0 result ado do modelo de Ising: Te = 0.5 e Me = O.

Em uma estatistica de ordem q, a determinac;ao de express6es analiticas para, To e

Me, seria feita at raves da aplicac;ao das condic;6esde analiticidade 5.1 e 5.2 ao funcional de

energia livre Fq• 0 sistema de equac;6es dai resultante, em que 0 parametro q tambem es-

taria envolvido, seria por demais complexo para ser manipulado algebricamente, 0 que fez

necessaria a utilizac;ao de metodos numericos na obtenc;ao da dependencia da temperatura

critica Te com relac;ao a variavel p e ao parametro q.



A localizac;ao numerica da temperatura critica em urn determinado intervalo de tem-

peratura DT = [T<, T>] quando os valores de p e q estao fixados, e feita por urn algoritmo

baseado na propriedade, discutida na sec;ao anterior, do ramo com M = 0 das curvas de

magnetizac;ao espontanea perderem sua estabilidade quando T = To. Este algoritmo,

testa a estabilidade do ramo M = 0 para urn conjunto de pontos, do intervalo DT,

{T<, ... , Ti-b Ti, .•• , T>} , igualmente espac;ados entre si. Reduzindo-se a temperatura, a

partir de T>, determina-se a estabilidade ou nao dos pontos Ti• Quando ocorre a perda

de estabilidade entre dois pontos consecutivos Ti-1 e Ti, isto e, 0 ramo com M = 0 e

estavel para Ti e instavel Ti-1, tem-se que Ti-1 < To < Ti.

o teste da estabilidade da soluC;aoM = 0, para uma dada temperatura Ti, e feito

atraves da analise do deslocamento das orbitas dos pontos extremos de urn sub-intervalo

da magnetizac;ao espontanea, d =[-f, +f] com f «0. Partindo-se da primeira iterac;ao

desses pontos at raves do mapa 4.1,com H = 0,

Aplicando 0 mesmo criterio usado no capitulo 4, para a determinac;ao da estabilidade

de urn ponto fixo do mapa conti do em urn intervalo pertencente ao dominio da magne-

tizac;ao espontanea, a partir da analise da dinamica do extremos desse intervalo d, fig. 5.7,

chegamos a:
~+ ={ >O=>M=O eestaveleTi>To (511)
~- - < 0 => M = 0 e instavel e Ti < To .

o grau de precisao com que este algoritmo fornece 0 valor de To e dado pelo tamanho

dos sub-intervalos em que 0 intervalo de temperatura DT e subdividido, uma vez que

o que fornece e que a temperatura critica esta contida no subintervalo [Ti-b TiJ. Assim



Figura 5.7: Comportamento das grandezas .6.+e .6.- nas vizinhan~as de To.



podemos dizer que os resuldados deveriam a rigor, ser lidos como: Tc. = (Ti. +~T) ±~T,

onde ~T = (Ti. - Ti-1) /2.
a programa utilizando 0 algoritmo descrito acima, vide fig. 5.8, calcula a temperatura

critica em cada urn dos NPTOS pontos, igualmente espa~ados, contidos num intervalo

[QMIN,QMAX] do parametro q, para urn valor fixo da variavel de Potts p.

Esse p.rocedimento, embora simples, demanda urn consideravel tempo de computa~ao,

e novamente e necessario contornar-se a singularidade computacianal que aparece na

rela~ao de recorrencia quando q = 1.

as resultados obtidos atraves desse programa para varios valores da variavel p, sao

mostrados nas figs. 5.9 a 5.13. Essas figuras mostram claramente uma dependencia linear

entre a temperatura critica Tc eo parametro q na forma:

onde a (p) e a(p) variam com 0 valor de p.
Aplicando a tecnica da regressao linear [11] a cada uma das curvas de Tc em fun~ao

de q, obtem-se os valores aproximados para a (p) e a(p) apresentados na tabela A.

Com 0 objetivo de verificar a consistencia destes resultados, e necessario comparar a

concordancia dos valores de Tc calculados numericamente para uma estatistica de Tsallis

quando q ~ 1, com aqueles, previstos pela eq.5.3, para 0 mesmo sistema na estatistica de

Boltzmman-Gibbs. Para isso utilizou-se os valores aproximados de a (p) e a(p), da tabela

A, e fez-se a interpola~ao dos valores de Tc quando q = 1, para cada uma das retas com

valores distintos da variavel de Potts.

as valores de Tc obtidos por interpola~ao para q = 1, e aqueles dados a partir da

eq. 5.5, para cada valor de p, e os respectivos desvios, estao na tabela B.

Nessa tabela podemos observar que as discrepancias entre os valores interpolados de

Tc e aqueles obtidos analiticamente sao da ordem de menos de 0.1 por cento. a que

mostra a confiabilidade na dependencia linear entre a temperatura critica e do parametro

q em uma estatistica de Tsallis, e dos metodos numericos aqui utilizados.]

break
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Figura 5.8: Fluxograma do algoritmo para a determinac;ao de Tc baseado na perda de
estabilidade do ramo da magntiza<;ao espontanea com q fixo.
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TABELA A

To = a(p) + a(p)

~ p I a(p) I a(p) ~

1.50 0.86672 0.59276

1.75 0.59916 0.55906

2.00 0.49919 0.49820

3.00 0.49919 0.29418

4.00 0.43424 0.29612

TABELA B

q=1

~ p I To interpolado I To analitico (Wu) I Desvio ~

1.50 1.45948 1.44269 0.0167

1.75 1.15822 1.15868 0.0004

2.00 0.99739 1.00000 0.0026

3.00 0.72903 0.72134 0.0076

4.00 0..73036 0.73240 0.0020



Capitulo 6

Para a determinac;ao da influencia de uma estatistica generaliza de Tsallis sobre 0 compor-

tamento termodinamico do sistema estudado neste trabalho, contrariamente ao processo

encontrado na literatura citada, que parte do calculo direto da func;ao de ordem q para

modelos da fisica estatistica, optou-se pela determinac;ao de urn funcional de energia

livre de ordem q, e atraves da aplicac;ao a este de condic;6es de equilibrio prescritas pela

termodinamica, uma obteve-se relac;ao auto-consistente para a magnetizac;ao, 0 qual e
equivalente a equac;ao de est ado do sistema.

o fato desta relac;ao no limite de q tendendo a unidade recuperar 0 result ado na

estatlstica de Boltzmann-Gibbs, mostra a consistencia desta abordagem, em especial a

hipotese que diz respeito a aplicabilidade das condic;6es de equilibrio validas para a es-

tatistica de Boltzmann-Gibbs, a urn sistema sujeito a uma estatistica de Tsallis.

A utilizac;ao da teoria dos sistemas dinamicos discretos, aplicada a relac;ao auto-consis-

tente, permitiu nao so a determinac;ao numerica da magnetizac;ao espontanea como func;ao

da temperatura e sua variac;ao com 0 parametro q, como tambem uma associac;ao de urn

mapa a esta relac;ao, e relacionar a dinamica global deste ultimo a evoluc;ao dos est ados de

equilibrio macroscopico do sistema. Por meio desta associac;ao foi possivel distinguirmos

entre estados macroscopicos do sistema que constituem apenas soluc;6esmatematicas para

a relac;ao auto-consistente da magnetizac;ao, isto e, est ados que cumprem as condic;6es de

equilibrio, incluidos ai soluc;6esmeta-estaveis, e ramos estaveis n 0 acessiveis macroscopi-

camente, daqueles que tern significado fisico, isto e, que podem ser alcanc;ados por meio

de processos quase-estaticos.

As curvas de magnetizac;ao espontanea e da temperatura critica em func;ao do pa-



rametro q levam a conclusao que nao ha, dentro da precIsao numerica, e do intervalo

do parametro q aqui pesquisado, nenhuma altera<;ao estrutural significativa no compor-

tamento termodinamico do sistema corn a introdu<;ao de uma estatistica generalizada.

Corn isso significando principalmente que as caracteristicas das curvas de magnetiza<;ao

espontanea para determinado valor da variavel de Potts, como: numero e forma dos ramos

estaveis e instaveis, ordem da transi<;ao, etc; nao mudam com a varia<;aodo parametro

q. Este comportamento, embora nao seja ern absoluto auto-evidente e coerente corn a

observa<;ao feita por Tsallis [37], no trabalho ern que propos a generaliza<;ao da entropia

de Boltzmann-Gibbs, a respeito da monotonicidade de Sq em rela<;aoao parametro q no

ensemble microcanonico.

A linearidade da re1a<;aoentre a temperatura critica do sistema e 0 parametro q, leva a

especular sobre a existencia, para cada valor de q, de urn sistema com uma nova constante

de intera<;ao J que obedece a estatistica de Boltzmann-Gibbs. Uma extensao natural para

este trabalho seria a determina<;ao de como seriam afetadas, por uma estatistica general-

izada, as fun<;oesresposta do sistema, tais como calor especifico, suscetibildade magnetica,

e seus expoentes criticos. Estas fun<;oes,definidas atraves das derivadas da energia livre

de ordem q, poderiam ser investigadas pela tecnica de deriva<;ao funcional aplicada a

rela<;aoauto-consistente da magnetiza<;ao. Dessa maneira, embora sendo necessarias bas-

tante extensoes, expressoes analiticas poderiam ser obtidas para essas grandezas como

fun<;oesda magnetiza<;ao, campo externo, e temperatura, 0 que evitaria a propaga<;ao de

erros numericos, e as dificuldades inerentes ao ccilculonumerico das sucessivas derivadas

da energia livre de ordem q, ern especial nas vizinhan<;as da criticalidade.



APENDICE I

Na teoria de campo medio do modelo de Potts, em uma estatistica de Boltzmann-Gibbs.

a partir de condi<;oes de equilibrio termodinamico macrosc6pico, temos a expressao:

I {I + (p - 1)Af} = 2 [;\' B]
n \1 T . f + .1-1

o lado direito da equa<;ao acima dividida por dois. para p = 2, reduz-se it expressao

usual da fun<;ao arco- tangente hiperb6lica de AI. Assim e razoavel usarmos esta para

definirmos uma fun<;ao arco-tangente hiperb6lica de ordem p como:

1 {1+(P-l)Af}arctanhp (AI) = -:-In .f
2 I-A

Pode-se verificar que a fun<;ao inversa desta fun<;ao e:

e·H _ e-M

arctanhp (M)-l =\1 ) 'vI' (7.3)
e' + (p - 1 e-i

que para p = 2 recobra a defini<;ao usual de tangente hiperb6lica de 1\1. Segue entao que
tangente hiperb6lica de ordem p e definida como:

eM _ e-A1

tanhp (1\1) = 'v[ VI ' (7.4)
e' + (p - 1)e-i

.

cujos limites assint6ticos SaG iguais a urn para :U ---t 00 e - P~l para JI ---t -00.

Na figura a seguir mostram-se algumas curvas da fun<;aotangente hiperb6lica de ordem
p para alguns valores deste parametro.
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