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Orientador: José Ricardo de Sousa

Manaus

2009



Resumo

Há tempos que a dinâmica de modelos estat́ısticos tem despertado o interesse de pesqui-

sadores, pelo fato de que a dinâmica e a estática apresentam comportamentos distintos.

Umas das aplicações da dinâmica que tem sido muito utilizado recentemente na literatura

é o problema da propagação de danos sobre uma rede cristalina. Com essas aplicações

a termodinâmica dos fenômenos cŕıticos fica melhor compreendido do ponto de vista

microscópico. O objetivo deste trabalho basea-se em obter a evolução temporal da mag-

netização do modelo de Ising cinético, através da dinâmica de Glauber e da técnica do

operador diferencial. Desenvolvendo o formalismo do operador diferencial, em cluster de

um spin, para analizar a dinâmica de Glauber no modelo de Ising cinético. A dinâmica

de Glauber foi desenvolvida da d ≥ 1, sendo que para d = 1 a solução é exata, enquanto

que para d > 1 usamos uma solução aproximada via campo efetivo. A evolução tempo-

ral da magnetização por spin do modelo de Ising cinético unidimencional d = 1) indica

fisicamente que para tempos grandes, o sistema ficará com uma magnetização nula, ou

seja, apresenta ausência de magnetização espontânea. Enquanto, que para d > 1 usando

aproximação efetiva, em um longo intervalo de tempo um resultado obtido é aproximado

ao usual obtido pelo mais variados métodos, onde apenas temos diferença nos valores do

expoente dinâmico z. Na fase desordenada, quando a temperatura é maior que a tempera-

tura cŕıtica de maneira que no intervalo de tempo muito grande temos um valor assintótico

nulo para a magnetização. Porém na fase ordenada, onde a temperatura é menor que a

temperatura cŕıtica,consequentemente, teremos no intervalo de tempo grande um resul-

tado estático para magnetização espontânea, este último resultado análogo ao obtido na

literatura por Honmura e Kaneyoshi. O resultado preliminar para a evolução da magne-

tização em instante de tempo e num śıtio da rede, foi obtida analiticamente, porém o valor

encontrado para o expoente dinâmico z é idêntico ao obtido por campo médio (z = 1).

Apesar desta previsão incorreta para z, este formalismo é mais adequado para a descrição

das propriedades termodinâmicas do sistema pois trata corretamente a cinemática de spin.
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3 Técnica do Operador Diferencial 9

4 Teoria de Campo Efetivo 12

5 Conclusão 14

Referências Bibliográficas 15
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Introdução

A dinâmica de modelos estat́ısticos tem despertado o interesse de muitos pesquisadores

nos últimos anos. A principal motivação principal deste interesse é pelo fato de que

a dinâmica e a estática apresentam comportamentos distintos. Umas das aplicações da

dinâmica que tem sido muito utilizado recentemente é o problema da propagação de danos

sobre uma rede cristalina. Com essas aplicações a termodinãmica dos fenômenos cŕıticos

fica melhor compreendido do ponto de vista microscópico.

O objetivo deste trabalho basea-se em obter a evolução temporal da magnetização do mo-

delo de Ising cinético, através da dinâmica de Glauber e da técnica do operador diferencial.

Inicialmente, no capitulo 1, obtemos a equação mestra que descreve a evolução tempo-

ral da probabilidade dos processos estocástico markovianos. No caṕıtulo 3, a dinâmica

de Glauber o modelo de Ising cinético. No caṕıtulo 4, a solução exata da dinâmica do

modelo de Ising em uma dimensão analisada através da técnica do operador diferencial.

No caṕıtulo 5, mostraremos a solução para d > 1 na aproximação de campo efetivo.

Finalmente, no caṕıtulo 5, mostraremos a conclusão, no caṕıtulo.
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Caṕıtulo 1

Equação Mestra

Precisamos escrever uma equação mestra, na qual descreva a evolução temporal dos pro-

cessos estocásticos markovianos1. Seja P (σ, t) a probabilidade de encontrar um sistema

no estado microscópico σ, num determinado instante t. De forma ilustrativa, podemos

escrever
∂

∂t
P (σ, t) = ∆Pdentro −∆Pfora, (1.1)

onde a taxa de variação da probabilidade ¨para dentro¨ do estado σ é dada por

∆Pdentro =
∑
{σi}

P (σi, t)ω(σi → σ) (1.2)

com ω(σi → σ) interpretada como a probabilidade, na unidade de tempo, de que o

sistema mude do estado σi para o estado σ. Da mesma maneira, a taxa de variação de

probabilidade ¨para fora¨ do estado σ é escrita como

∆Pfora = P (σ, t)
∑
{σi}

ω(σ → σi) (1.3)

Temos, portanto, a equação mestra

∂P (σ, t)

∂t
=

∑
{σi}

[P (σi, t)ω(σi → σ)− P (σ, t)ω(σ → σi)] . (1.4)

Como já mencionamos anteriormente, toda a dificuldade reside na obtenção das proba-

bilidades de transição ω(σ1 → σ2). Em problemas de interesse f́ısico devemos calcular

essas probabilidades de transição a partir de primeiros prinćıpios (o que se torna, em ge-

ral, praticamente imposśıvel!) ou adotar formas plauśıveis, consistentes com os aspectos

1Uma sequência de eventos aleatórios {yi(ti), onde yi(ti) é um dado evento no instante ti, com t1 <

t2 < ...} é denominado de markoviano quando a probabilidadede ocorrência de um determinado elemento

da sequência não depende da história anterior do sistema. Há ausência de memória.
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f́ısicos subjacentes.

Nos estados estacionários, a probabilidades P (σ, t) não deve ser uma função expĺıcita do

tempo, ou seja,
∂P (σ, t)

∂t
= 0 (1.5)

na situação de equiĺıbrio. Observando a equação (1.4), uma condição suficiente para o

equiĺıbrio é dada pelo prinćıpio do balanço detalhado, ou seja,

P (σi, t)ω(σi → σ) = P (σ, t)ω(σ → σi), (1.6)

para quaisquer estados σi e σ. Essa equação de balanço detalhado, como o próprio nome

indica, tem um significado intuitivo muito claro: na situação estacionária, devemos ter o

mesmo número de transições de σ para σi ou na direção contrária, de σi para σ.

Uma das estratégias mais frequentes nessa área consiste em escolher as taxas ω(σ1 → σ2)

a fim de satisfazer a equação do balanço detalhado no equiĺıbrio, ou seja, tal que

P (σi, t →∞)ω(σi → σ) = P (σ, t →∞)ω(σ → σi). (1.7)

Com essa escolha, que em geral não é única, temos certeza da atingir um estado final de

equiĺıbrio para tempos suficientemente grandes.
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Caṕıtulo 2

Modelo de Ising Cinético: Dinâmica

de Glauber

O modelo de Ising cinético em uma dimensão, proposto por Glauber, constitui um dos

poucos exemplos não-triviais em que propriedades dinâmicas podem ser calculadas exa-

tamente. O modelo não tem uma dinâmica própria: não podemos considerar um espaço

de fase clássica; também não podemos estabelecer uma equação de Heisenberg para a

evolução temporal de operadores de momento angular, pois os spins são números que

assumem valores discretos +1 ou −1. No entanto, adotando formas plauśıveis para pro-

babilidades de transição de estados, podemos escrever uma equação mestra para evolução

temporal das probabilidades de ocorrência de um estado microscópicos do sistema.

Seja um sistema de N spins e P (σ, t) a probabilidade de ocorrência do estado σ =

{σ1, σ2, ...σN} no instante t. Denotaremos por ω(σi) a taxa de probabilidade de que

j-ésimo spin mude de sinal, isto é, σj → −σj, então para presente configuração a equação

mestra ficará reescrita por

∂P (σ, t)

∂t
=

N∑
j=1

[P (σ1, σ2, ..− σj, ...σN , t)ω(−σj)− ω(σj)P (σ1, σ2, ..σj, ...σN , t)] (2.1)

Esta equação é geral para qualquer sistema governado por um dado Hamiltoniano H.

Particulamente, para o modelo de Ising unidimensional, com interações entre os primeiros

vizinhos, descrito pelo Hamiltoniano

H = −J
∑

i

σiσi+1(σi = ±1), (2.2)

Glauber em 1963 [4] propôs a seguinte expressão para a probabilidade de transição

ω(~σ) =
α

2
[1− γσj(σj+1 + σj−1)], (2.3)
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onde α
2

é uma unidade de probabilidade por unidade de tempo, o parâmetro γ deve ser

selecionado impondo a condição de balanço de balanço detalhado no equiĺıbrio

P (σi, t)ω(σi → σ) = P (σ, t)ω(σ → σi), (2.4)

0 < γ < 1 deve corresponder a interações ferromagnéticas, enquanto 1 < γ < 0 deve

corresponder ao caso antiferromagnético. Usando a equação de condição de balanço de-

talhado podemos escrever na forma

ωj(σj)

ωj(−σj)
=

P0(−σj)

P0(σj)
(2.5)

O equiĺıbrio é caracterizado pelos estados de Gibbs, dados pelas distribuição canônica

P0(σj) =
1

Z
exp[· · ·+ βJσj−1σj + βσjσj+1 + · · ·] (2.6)

onde Z é a função canônica de partição. Inserindo na Eq.(2.5) as expressões das proba-

bilidades de transição dadas por Eq.(2.3)e as expressões das probabilidades de equiĺıbrio

dadas por Eq.(2.6), temos

ωj(σj)

ωj(−σj)
=

1− γσj(σj+1 + σj−1)

1 + γσj(σj+1 + σj−1)
(2.7)

=
exp[−βJσj−1σj − βσjσj+1]

exp[βJσj−1σj + βσjσj+1]
,

sendo fácil obter

γ = tanh(2K) (2.8)

onde K = βJ . Podendo assim, reescrever Eq.(2.3) na forma

ω(σj) =
α

2
[1− σjtanh(2K)(σj+1 + σj−1)], (2.9)

Como a expressão
(σj+1+σj−1)

2 só pode assumir valores de +1, −1 e 0, podemos rees-

crever Eq.(2.9) como

ω(σj) =
α

2
{1− σjtanh[K(σj+1 + σj−1)]} , (2.10)

Esta equação pode ser generalizada para uma rede cristalina (Bravais) qualquer, ou seja,

ω(σj) =
α

2
[1− σjtanh(K

∑
δ

σj+δ)] (2.11)

A soma do argumento da tangente hiperbólica da Eq.(2.11) é feita sobre os primeiros

vizinhos do śıtio j. Vale apenas mencionar que esta escolha é a mais simples, mas absolu-

tamente não constituem as únicas possibilidades. Existem diferentes formas para ω(σj),
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correspondentes a diferentes dinâmicas, que obedecem ao prinćıpio do balanço detalhado

Eq.(2.4) e que, portanto, conduzem aos mesmos estados de Gibbs de equiĺıbrio.

O valor esperado de um spin no śıtio k do modelo de Ising é definido por

mk(t) =< σk >=
∑
{σ}

σkP (σ, t), (2.12)

derivando a Eq.(2.12) e substituindo a equação mestra (2.1) ficaremos

∂mk(t)

∂t
=

∑
{σ}

σk


N∑

j=1

[P (σ1, σ2, ..− σj, ...σN , t)ω(−σj)− ω(σj)P (σ1, σ2, ..σj, ...σN , t)]


(2.13)

realizando algumas manipulações algébricas, a Eq.(2.13) pode ser reescrita na forma

∂mk(t)

∂t
= −2

∑
{σ}

σkω(σk)P (σ1, σ2, ..σj, ...σN , t). (2.14)

A solução da Eq.(2.14) é um problema não trivial, que depende de escolha da taxa de

transição ω(σk) e de dimensionalidade da rede. No caso da dinâmica de Glauber, taxa

de transição dada pela Eq.(2.11), a rede unidimensional (d = 1) apresenta solução exata,

e para (d > 1) apenas solução aproximada. Diversas técnicas aproximadas têm sido

usadas para estudar a dinâmica de Glauber em redes d > 1 dimensional, como, por

exemplo, campo médio, Bethe -Peierls, grupo de renomalização, Monte Carlos, etc. Neste

trabalho aplicaremos a técnica do operador diferencial, aplicada desde a década de 70,

desenvolvida por Honmura e Kaneyoshi, a diversos sistemas no equiĺıbrio termodinâmico,

aqui extenderemos para descrever a parte da dinâmica.
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Caṕıtulo 3

Técnica do Operador Diferencial

As propriedades cŕıticas e estáticas para modelos estat́ısticos clássico são bem descri-

tos pelas mais variadas técnicas de mecânica estat́ıstica, mas a dinâmica não. Um dos

objetivos no estudo de transição de fase do modelo de Ising cinético é na obtenção do

expoente cŕıtico dinâmico z. Este expoente tem sido calculado através de várias técnicas

teóricas, estes métodos têm previstos que para duas dimensões o expoente z satisfaz

2.10 < z < 2.52 e para três dimensões 1.95 < z < 2.35. O expoente dinâmico z relaciona

o tempo de relaxação (τ) com a temperatura reduzida (t = (T − Tc)/Tc), isto é, t ' τ−z.

Uma técnica desenvolvida há trinta anos atrás por Honmura e Kaneyoshi [5], tem sido

muito aplicada em modelos estat́ısticos no regime estático é a do operador diferencial. A

idéia é simples e tem como ponto de partida a seguinte identidade

exp(αDx)f(x) = f(x + α), (3.1)

onde Dx = ∂
∂x

é o operador diferencial em relação a variável x e, f(x) uma função anaĺıtica.

Definindo f(x) = tanh(x) e usando a identidade Eq.(3.1), tem-se que

exp(K
∑
δ

σj+δDx)tanh(x)|x=0 = tanh(K
∑
δ

σj+δ) (3.2)

a Eq.(2.11) poderá ser

ω(σj) =
α

2

{
1− σjexp(K

∑
δ

σj+δDx)tanh(x)|x=0

}
(3.3)

Usando a propriedade da cinemática de spin σ2n
i = 1; σ2n+1

i = σi podemos mostrar que

exp(aσi) = cosh(a) + σisinh(a), portanto a Eq.(3.3) ficará na forma

ω(σj) =
α

2

{
1− σj

2d∏
δ

[cosh(KDx) + σj+δsinh(KDx)]tanh(x)|x=0

}
(3.4)
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onde d é dimensionalidade do sistema. Substituindo a expressão para a probabilidade de

transição Eq.(3.3) em (2.14) obtemos

∂mk(t)

∂t
= −2

∑
{σ}

σk
α

2
{1− σk

2d∏
δ

[cosh(KDx) (3.5)

+ σj+δsinh(KDx)]tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)

sendo σ2
k = 1, então a Eq.(3.5) ficará

∂mk(t)

∂t
= −α

∑
{σ}

σkP (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t) +
∑
{σ}

σk
α

2
{

2d∏
δ

[cosh(KDx) (3.6)

+ σj+δsinh(KDx)]tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)

com o uso da definição do valor esperado de um spin no śıtio k (2.12), a evolução temporal

da magnetização por spin, Eq.(3.6), será reescrita por

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α

∑
{σ}

σk{
2d∏
δ

[cosh(KDx) (3.7)

+ σj+δsinh(KDx)]tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)

A Eq.(3.6) foi obtida, pela técnica do operador diferencial, pela primeira vez neste

trabalho e ela é exata para qualquer dimensão, porém com um grau altisśımo de difi-

culdade para (ou imposśıvel!) manipulação com d > 1, pois envolve várias funções de

correlações de várias ordens acopladas. Para o caso simples de d = 1, a Eq.(3.7) ficará

escrita exatamente por

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α

∑
{σ}
{[cosh(KDx) + σk+1sinh(KDx)] (3.8)

[cosh(KDx) + σk−1sinh(KDx)]tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)

ou

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α

∑
{σ}
{[cosh2(KDx) + (σk+1 + σk−1) (3.9)

sinh(KDx)cosh(KDx)

+σk−1σk+1sinh2(KDx)]tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t).

Observando que da paridade da função, tem-se Φpartanh(x)|x=0 = 0, a Eq.(3.9) tornará a

seguinte forma reduzida exata

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α

∑
{σ}

[(σk+1 + σk−1A1(K)P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)]. (3.10)
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ou utilizando a definição (2.12) teremos

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α(mk+1 + mk−1)A1(K). (3.11)

onde A1(K) = sinh(KDx)cosh(KDx)tanh(x)|x=0 = tanh(2K)
2

.

A Eq.(3.11) é análoga a obtida por glauber e cuja exata é obtida com uso da função

geratriz

F (s, t) =
∞∑

k=−∞
skmk(t). (3.12)

A Eq.(3.11) pode ser reescrita em termos da função geratriz, dada pela Eq.(3.12), na

seguinte forma
∂F (s, t)

∂t
= −αF (s, t) + α(s + s−1)F (s, t)A1(K), (3.13)

integrando (3.13) teremos

F (s, t) = F (s, 0)exp{−αt[1− A1(K)(s + s−1)]} (3.14)

Utilizando a sequinte identidade da função de Bessel

exp
[
x

2
(s + s−1)

]
=

∞∑
n=−∞

snIn(x), (3.15)

a Eq.(3.14) ficará

F (s, t) = F (s, 0)exp(−αt)
∞∑

n=−∞
snIn(2αA1t) (3.16)

comparando (3.12) e (3.16) teremos

mk(t) = F (s, 0)exp(−αt)Ik(2αA1t) (3.17)

Adotando a condição inicial mk(0) = δk0, na qual o valor esperado do spin é nulo em

todos os śıtios com exceção da origem, a Eq.(3.17) nos dará F (s, 0) = 1, consequentimente

ficaremos com a evolução temporal da magnetização por spin do modelo de Ising cinético

unidimensional dada por

mk(t) = exp(−αt)Ik(2αA1t). (3.18)

Este resultado indica fisicamente que para tempos grandes, o sistema ficará com uma

magnetização nula, o que era esperado porque o modelo de Ising unidimensional não

apresenta ordem de longo alcance, ou seja, ausência de magnetização espontânea.
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Caṕıtulo 4

Teoria de Campo Efetivo

Nesta seção iremos apresentar a solução aproximada, via campo efetivo1(EFT), para

d > 1. Esta metodologia de EFT a ser desenvolvida a seguir é superior a usual apro-

ximação de campo médio (MFA), isto porque EFT leva em consideração a cinemática

de spin. A priori os resultados nada modificam do ponto de vista dos expoentes cŕıticos

(expoentes clássicos), mas a criticalidade é melhorada quando de usa EFT, como exem-

plo temos a obtenção exata para para uma rede unidimensional, que pelo método MFA

apresenta um resultado errôneo para Tc(1d) 6= 0. Outra vantagem do uso EFT é na pre-

sença de correlações de curto alcance para T > Tc, que refletirá nos comportamentos das

propriedades termodinâmicas do sistema.

Para ilustrar o formalismo EFT, vamos desenvolver a Eq.(3.7) para o caso de uma rede

quadrada (2d)

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + α

∑
{σ}

σk{[cosh(KDx) + σk+xsinh(KDx)] (4.1)

[cosh(KDx) + σk−xsinh(KDx)][cosh(KDx) + σk+ysinh(KDx)]

[cosh(KDx) + σk−ysinh(KDx)]}tanh(x)|x=0}P (σ1, σ2, ..σk, ...σN , t)

denotandos os quatros primeiros vizinhos por (a = k + x,b = k− x,c = k + y e d = k− y)

e utilizando a propriedade da paridade da função Φpartanh(x)|x=0 = 0 a Eq.(4.1) ficará

∂mk(t)

∂t
= −αmk(t) + αB1(ma + mb + mc + md) (4.2)

+ αB3(gabc + gabd + gacd + gbcd),

onde gijkj =< σiσjσk > é uma função de correlação de três śıtios, B1 e B3 são coeficientes

que dependem da temperatura, seus valores são:

1Esta teoria é baseada em aglomerados finito com N śıtios centrais, uma quantidade de n vizinhos que

indica a topologia da rede e também a dimensão espacial
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B1 = cosh3(KDx)sinh(KDx)tanh(x)|x=0 = 1
8
tanh(4K) + 1

4
tanh(2K);

B3 = cosh(KDx)sinh3(KDx)tanh(x)|x=0 = 1
8
tanh(4K)− 1

4
tanh(2K).

A equação (4.2) é exata mas muito dif́ıcil de ser manipulada, pois temos um conjunto de

funções de correlações de ordens crescentes. Para resolver esta equação, vamos aplicar a

aproximação EFT, isto é,

mµ = mk, para qualquer µ (4.3)

gijkj = m3
k (4.4)

Com esta aproximação a Eq.(4.2) será

∂mk(t)

∂t
= −α(1− 4B1)mk + 4αB3m

3
a, (4.5)

integrando esta equação entre os instantes 0 e t > 0, obtemos

mk(t) =
√

Ω(1− Γexp(t/τ)−1/2, (4.6)

onde Ω = (1− 4B1)/4B3,Γ = (m2
k(0)− Ω/m2

k(0) e τ = [2α(1− 4B1]
−1.

Deste resultado temos que o expoente dinâmico é análogo ao de campo médio usual, z = 1.

A Eq.(4.5) no longo intervalo de tempo é escrito na forma

mk(t) '
√
−Ω

Γ
exp(−t/τ), (4.7)

que é o usual resultado qualitativo obtido pelo mais variados métodos, onde apenas temos

diferença nos valores do expoente dinâmico z. Na fase desordenada (T > Tc) temos τ > 0

de maneira que no limite t →∞ a Eq.(4.6) e Eq.(4.7) nos dará um valor assintótico nulo

para a magnetização, porém na fase ordenada (T < Tc) temos τ < 0 e consequentemente

da Eq.(4.7) teremos no limite t →∞ o resultado estático para magnetização espontânea

mk =
√

Ω, sendo este último resultado análogo ao obtido na literatura por Honmura e

Kaneyoshi. O resultado acima pode ser facilmente extendido para redes tridimensionais.
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Caṕıtulo 5

Conclusão

Neste trabalho desenvolvemos o formalismo do operador diferencial, em cluster de um

spin, para analizar a dinâmica de Glauber no modelo de Ising cinético. A dinâmica de

Glauber foi desenvolvida para d ≥ 1, sendo que para d = 1 a solução obtida foi exata,

enquanto que para d > 1 usamos uma solução aproximada via campo efetivo.

A equação de balanço detalhado foi uma das estratégias mais frequentes para escolher as

taxas de transições como propôs Glauber, essa escolha, não é única, mas temos certeza

que o sistema atingirá um estado final de equiĺıbrio para tempos suficientemente grandes.

A evolução temporal da magnetização por spin do modelo de Ising cinético unidimensional

indica fisicamente que para tempos grandes, o sistema ficará com uma magnetização nula,

o que era esperado porque o modelo de Ising unidimensional não apresenta ordem de longo

alcance, ou seja, ausência de magnetização espontânea.

A expressão evolução magnetização por spin do modelo de Ising cinético para d > 1 usando

aproximação efetiva, no caṕıtulo 4, em um longo intervalo de tempo é um resultado usual

qualitativo que é obtido pelo mais variados métodos, onde apenas temos diferença nos

valores do expoente dinâmico z. Na fase desordenada (T > Tc) temos τ > 0 de maneira

que no limite t →∞ temos um valor assintótico nulo para a magnetização, porém na fase

ordenada (T < Tc) temos τ < 0 e consequentemente, teremos no limite t →∞ o resultado

estático para magnetização espontânea mk =
√

Ω, sendo este último resultado análogo ao

obtido na literatura por Honmura e Kaneyoshi. O resultado preliminar para a evolução

da magnetização em instante de tempo e num śıtio da rede foi obtida analiticamente,

porém o valor encontrado para o expoente dinâmico z é idêntico ao obtido por campo

médio (z = 1). Apesar desta previsão incorreta para z, este formalismo é mais adequado

para a descrição das propriedades termodinâmicas do sistema pois trata corretamente a

cinemática de spin.
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Apêndice A

Cronograma Executado

n Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

1 Levantamento bibli-

ográfico

x x

2 Fazer a disciplina de

mecânica estat́ıstica

x x x x x

3 Revolver o modelo de

Iseng 1d usando a matriz

de transferência

x x

4 Estudar o processo es-

tocástico: modelo de Ising

cinético 1d

x

5 Estudar a técnica do ope-

rador diferencial

x

6 Aplicar a técnica do ope-

rador diferencial no mo-

delo de Ising 1d cinético

x x

7 Análise dos resultados x

8 Elaboração do Resumo e

Relatório Final

x

9 Preparação da Apre-

sentação Final para o

Congresso

x
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