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Resumo

O teorema do virial (TV) é uma ferramenta útil no estudo de um sistema de N -corpos.

Como decorrência do TV, é possível obter as frações de energia cinética média comparada

com a média do virial de Clausius, o que permite estimar várias características importantes da

sua evolução com o uso da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, quando o sistema está

em equilíbrio termodinâmico (ET). No entanto, sistemas que interagem por meio de forças de

longo alcance (LA) apresentam características específicas, a partir das quais é possível afir-

mar que estes sistemas não obedecem uma estatística gaussiana. Um exemplo de sistema

com interações de longo alcance é o sistema-modelo hamiltoniano de campo médio (referido

adiante por HMF, do inglês toy model Hamiltonian Mean Field, como na literatura). É conhe-

cido o fato de que o HMF apresenta quebra de ergodicidade. Isso significa que os constituintes

do sistema não visitam o espaço de fases com as mesmas probabilidades e, assim, não se

pode falar em equilíbrio no sentido de Boltzmann-Gibbs. Uma questão que se coloca é quanto

tempo demora para o HMF virializar. O tempo requerido para a virialização do sistema de-

pende de um processo de limite e pode ser função tanto da energia resultante das condições

iniciais do sistema, quanto do número N de partículas constituintes, e vai junto com o tempo

de ida para o ET. O objetivo deste trabalho é buscar estabelecer essa relação entre o tempo de

virialização do sistema, o número N de partículas constituintes e a energia resultante das con-

dições iniciais do sistema. Neste sentido, entender como ocorre a virialização no HMF pode

elucidar um processo fundamental pois é mostrado que existe uma relação entre o tempo de

virialização e o tempo necessário para atingir ET no HMF.

Palavras-chave — dinâmica de N-corpos, teorema do virial, dinâmica hamiltoniana, interações de

longo alcance



Abstract

The virial theorem allows one to know the fractions of the total energy of a system in thermodinamic

equilibrium (TE) and, as a consequence, the estimate of several important characteristics of its evo-

lution. Systems that interact by long range (LR) forces are known to have proper features, as a stage

called violent relaxation; unequivalence of ensembles; negative heat capacity; non additivity of extensive

thermodynamic variables; invalidity of the energy equipartition theorem; weak ergodicity breaking; and

long lasting non-equilibrium quasi-stationary states. So it is possible to say that these systems do not

follow a Gaussian statistics unless they have reached the thermodynamic equilibrium. One example of a

long range interacting (LRI) system is the toy model Hamiltonian Mean Field (HMF). HMF with different

masses presents mass segregation. The MS reveals that the system is non ergodic and, therefore, it

is not in the TE. So how long it takes for a system with these features to reach TE and also how long it

takes to virialize? The required time to attain the virialization seems to depend on a limit process and

may be function of both on the initial conditions (IC) and the number N of the system’s constituent par-

ticles. The aim of this work is to stablish these relations on virializtion time, N (the number of particles)

and the corresponding IC of the system. In this sense to set how virialization occurs may elucidate a

fundamental process.

Keywords — N-body dynamics, virial theorem, hamiltonian dynamics, long-range interactions
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Capítulo 1

Introdução

A forma como se dá a interação entre os constituintes de um sistema de N -corpos é em geral um

determinante de suas características termodinâmicas. Um sistema pode ser classificado de acordo

com o alcance das forças que promovem a interação entre os seus constituintes. As interações podem

ser divididas em duas classes: interações de curto alcance e interações de longo alcance. Consequen-

temente, os sistemas podem ser definidos como sistemas com interação de longo alcance ou curto

alcance.

Sistemas com interações de longo alcance são muito comuns na natureza. Exemplos incluem siste-

mas ferroelétricos e ferromagnéticos com interações anisotrópicas[1], sistemas descritos pela equação

de Euler e sistemas coulombianos [2], sistemas auto-gravitantes[3], entre muitos outros. Por outro lado,

sistemas submetidos apenas a forças nucleares são de curto alcance, uma vez que as forças nucleares

atuam apenas a distâncias interatômicas e intermoleculares.

Para os sistemas com interação de curto alcance, o caminho para o equilíbrio gaussiano não

depende das condições iniciais dos constituintes do sistema mas de quantidades globais conserva-

das, como energia e momento angular. Isso não é verdade para sistemas com interação de longo

alcance[4]. Um sistema no equilíbrio gaussiano pode ser tratado fazendo uso da mecânica estatística

de Boltzmann-Gibbs, que engloba a teoria de ensembles, cujos pilares residem na hipótese ergódica.

Segundo a hipótese ergódica, as médias temporais das variáveis dinâmicas de um sistema em

equilíbrio equivalem à média estatística tomada sobre um ensemble de cópias do sistema num dado

tempo. Desta forma, por meio de considerações teóricas, é possível prever o valor mais provável que

uma dada variável dinâmica do sistema poderia assumir num experimento real.

O TV consiste em comparar a média da energia cinética e a média do virial de Clausius num

sistema, sendo essas médias tomadas sobre o tempo. O sistema está no equilíbrio virial quando há um
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balanço entre essas porções de energia. O TV é utilizado com frequência como uma justificativa para a

utilização da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs no tratamento de um sistema de N -corpos. No

entanto é evidente que a condição de ergodicidade deve ser satisfeita ao comparar o equilíbrio virial e

o equilíbrio gaussiano.

A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs produz resultados coerentes no limite termodinâmico

(N e V grandes de modo que a razão N/V é constante), no qual as médias estatísticas sobre os

ensembles do sistema e as médias temporais sobre tal sistema são equivalentes. Em sistemas de

curto alcance, o equilíbrio gaussiano é sempre atingido no limite termodinâmico, a hipótese ergódica

é válida e o uso da mecânica estatística de equilíbrio não apresenta problemas. No entanto, é sabido,

por exemplo, que o tempo necessário para um sistema quântico com muitas partículas de dois estados

visitar todos os estados acessíveis pode ser maior que a idade do universo e diverge com o número

de partículas[5], quando a interação entre elas se dá por meio de uma força de longo alcance. Assim,

mesmo que o equilíbrio virial seja observado numa escala de tempo de medidas experimentais não é

possível assumir que esse tempo é suficiente para que o sistema atinja o equilíbrio gaussiano. Dessa

forma, assumir que o equilíbrio virial e o equilíbrio gaussiano são equivalentes, justificando o cálculo

de médias sobre os ensembles estatísticos, pode levar a resultados equivocados quando se trata de

sistemas com interações de longo alcance.

Outro problema que surge no estudo de sistemas com interação de longo alcance é a característica

de não-aditividade: Quando um sistema extensivo de partículas interagindo a longo alcance é dividido

em duas partes com energias fixadas, a energia total se mostra bastante diferente da soma das ener-

gias individuais dos subsistemas, como acontece no caso de o sistema ser um gás ideal, por exemplo.

Isto acontece porque, em geral, em sistemas de longo alcance a energia nas fronteiras entre os dois

sistemas não pode ser negligenciada. Este fato gera fortes consequências na construção do ensemble

canônico e, portanto, inequivalência de ensembles[6]. Além da inequivalência de ensembles, a conec-

tividade do espaço de fases pode ser violada se o sistema é não-aditivo[7], trazendo consequências

profundas para a dinâmica do sistema: não conectividade se deve à existência de buracos no espaço

de fases, o que significa que o sistema nunca visitará alguns microestados, e implica na quebra de

ergodicidade.

De maneira simples, um sistema é dito de curto alcance se a intensidade da interação entre os

pares de constituintes decair rapidamente a curtas distâncias. Ou seja, um par de constituintes do

sistema sentirão a presença um do outro apenas se eles estiverem numa vizinhança próxima, havendo

uma distância r além da qual o potencial de interação pode ser negligenciado, facilitando a obtenção

das variáveis termodinâmicas do sistema. Isso não é verdade para sistemas de longo alcance, que
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podem apresentar forças de alcance infinito, como sistemas cujos constituintes interagem por meio de

um campo médio.

A existência de singularidades no potencial de interação entre os constituintes do sistema é outro

fator que dificulta o estudo de sistemas com interação de longo alcance, como o problema com a di-

vergência do potencial gravitacional na origem do sistema de referências. Uma forma de contornar a

existência de singularidades é modelar o sistema de modo que a escolha das coordenadas espaciais

seja irrelevante para a sua dinâmica. É nesse sentido que se justifica a construção de modelos simpli-

ficados, em que as interações são intermediadas por um campo médio, ou seja, modelos em que as

partículas interagem umas com as outras com a mesma intensidade. Isso constitui uma redução con-

siderável na complexidade[8]. O HMF é um exemplo de tal classe de modelos que, na sua versão mais

simples, pode representar um sistema de partículas se movendo num círculo, acopladas aos pares por

uma força repulsiva ou atrativa sentida igualmente por todas as partículas[9]. Outra interpretação é

aquela em que as partículas são rotores fixados em posições equidistantes numa linha.

Sistemas que interagem por meio de forças de longo alcance apresentam outras características

adversas àqueles de curto alcance[6, 10, 11, 12], como uma etapa da evolução do sistema conhecida

como relaxação violenta (RV), invalidade do teorema de equipartição de energia e existência de estados

quase estacionários de não equilíbrio com longos tempos de vida.

Essas características adversas a sistemas de curto alcance indicam que sistemas de longo al-

cance não obedecem uma estatística gaussiana enquanto não atingem o equilíbrio termodinâmico

[13, 14]. Como exemplo, o HMF com massas diferentes apresenta fenômeno de segregação de massas

(FSM)[15]. O FSM indica que o sistema não é ergódico pois seus constituintes não visitam o espaço

de fases do sistema com as mesmas probabilidades. O HMF não vai para o equilíbrio no sentido de

Boltzmann-Gibbs após o processo de RV. Na verdade, o espaço de fases do estado estacionário fi-

nal apresenta uma estrutura core-halo[16], semelhante a estrutura encontrada no espaço de fases de

sistemas auto-gravitantes[17] após um processo de RV.

O falseamento de alguma das premissas da mecânica estatística de equilíbrio mostra que ela não é

adequada para o tratamento de sistemas de corpos interagindo a longo alcance. Desta maneira, faz-se

necessário investigar os fundamentos por trás do estudo da dinâmica de evolução temporal de sistemas

com interação de longo alcance e entender como se dá o seu caminho para o equilíbrio e assim, para

a virialização. Mais especificamente, o objeto de estudo desse trabalho é o modelo HMF. No entanto, o

tratamento utilizado aqui é completamente geral e pode ser aplicado a outros sistemas com interação

de longo alcance.
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No HMF, a energia total é conservada pois a hamiltonianaH do sistema não depende explicitamente

do tempo mas das variáveis de estado (θ, p), que constituem o espaço de fases do sistema. O teorema

do virial também é definido sobre as variáveis de estado do sistema, e sua definição também não

depende explicitamente do tempo. Dessa forma, define-se neste trabalho uma função baseada no

teorema do virial, a função F ou função virial, que deve elucidar como se dá o processo de balanço

entre a energia cinética por partícula e a média do virial de Clausius durante a dinâmica de evolução

temporal do sistema, partindo de um estado inicial de não equilíbrio. Mostra-se que a função F , definida

neste trabalho, é capaz de descrever todo o processo de limite no tempo até atingir o equilíbrio virial,

que está associado com o tempo que o HMF leva para atingir o equilíbrio termodinâmico.

4



Capítulo 2

Fundamentação teórica

Um dos objetivos do estudo de um sistema dinâmico é determinar a evolução temporal das grande-

zas que caracterizam o sistema. Nesta sessão, serão apresentadas as diferentes formas de descrever

um sistema de muitas partículas interagentes e os problemas encontrados quando as interações entre

os constituintes do sistema são de longo alcance. Deseja-se também apresentar a estrutura mate-

mática do HMF, sistema utilizado para estudar como se dá o processo de virialização de um sistema

hamiltoniano com interações de longo alcance.

2.1 Dinâmica Hamiltoniana, teoria cinética e mecânica estatística

Para estudar um sistema dinâmico é necessário especificar o númeroN de constituintes do sistema,

as variáveis envolvidas em algum processo pelo qual esse sistema passa e como se dá a interdepen-

dência dessas variáveis com o tempo e entre elas mesmas. As variáveis ou parâmetros de interesse

e a estrutura matemática da descrição do sistema são diferentes a depender de N . Se um sistema é

constituído por um pequeno grupo de objetos, os parâmetros de interesse são as posições e velocida-

des de cada constituinte, e a força agindo sobre e/ou entre eles. Se esses parâmetros são conhecidos

num dado tempo, é possível resolver as equações diferenciais que ditam o movimento dos constituintes

e determinar o comportamento do sistema em qualquer outro tempo passado ou futuro. No entanto, se

N é muito grande, obter soluções para todas essas equações se torna uma tarefa complexa. Faz-se

necessário a introdução de parâmetros globais, ou seja, variáveis que descrevam o estado do sistema

como um todo, como energia, temperatura, volume, pressão, etc., no caso de um sistema termodi-

nâmico. Essas quantidades são utilizadas, frequentemente, sem qualquer referência a constituição

microscópica do sistema.
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No âmbito da mecânica estatística, conhecidas algumas informações sobre a natureza microscó-

pica do sistema em equilíbrio, o estado macroscópico de um sistema é determinado por um conjunto

de estados microscópicos. A conexão entre a descrição microscópica (as quantidades mecânicas dos

constituintes) e a descrição macroscópica (as quantidades termodinâmicas do sistema) é estabelecida

por meio de condições que são satisfeitas apenas se o sistema está em equilíbrio termodinâmico. A

teoria cinética também provê ferramentas para o estudo de um sistema com muitos constituintes em

equilíbrio mas preocupa-se principalmente com os fenômenos de transporte que ocorrem durante as

fases de não equilíbrio do sistema bem como os processos pelos quais o sistema passa para atingir o

equilíbrio termodinâmico.

Por conta da natureza de longo alcance das forças que ditam a interação entre os constituintes de

um sistema de longo alcance, algumas das condições sobre propriedades cruciais para a construção

da termodinâmica de equilíbrio não são satisfeitas. O estudo da teoria cinética pode lançar luz aos

fundamentos por trás da construção da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e aos problemas

encontrados quando se trata de sistemas com interação de longo alcance.

O desenvolvimento teórico realizado nessa sessão pode ser encontrado em livros-texto de sistemas

dinâmicos[18], mecânica estatística[19], mecânica clássica[20] e teoria cinética[21].

Dinâmica Hamiltoniana

Considera-se um sistema clássico de N partículas, cada uma com sua localização q e momenta

p, se movendo sob a influência de forças f conhecidas. Se as variáveis q e p são independentes

pode-se construir um espaço multidimensional, no qual as partículas percorrerão trajetórias únicas

descrevendo a sua história. Para determinar completamente o estado de um sistema com N partículas

em d-dimensões, é necessário um conjunto de 2dN variáveis, sendo dN posiçoes e dN momentas.

Cada partícula i tem seu espaço 2d-dimensional, sendo seu estado determinado pelo par de vetores

(qi,pi). Essas 2dN -equações são responsáveis por expandir um espaço 2dN -dimensional, o espaço

Γ, ou espaço de fases. Em Γ, o estado do sistema como um todo é representado por um ponto

(q, p) = (q1, . . . , qN ,p1, . . . ,pN) = (q1, . . . , qdN , p1, . . . , pdN).

A regra que dita a evolução temporal do estado (q(t), p(t)) do sistema depende da natureza dos

seus constituintes, isto é, se a dinâmica dos constituintes é descrita pela mecânica clássica ou pela

mecânica quântica. A dinâmica de um sistema clássico é determinado pela sua Hamiltoniana H(q, p, t),

de sorte que
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q̇i =
∂H

∂pi
e ṗi = −∂H

∂qi

, i = 1, . . . , dN. (2.1.1)

Um exemplo típico de Hamiltoniana representando um sistemas de N partículas de mesma massa m é

escrita

H(q, p, t) =

N∑
i=1

p2
i

2m
+

N∑
i,j=1
i6=j

V (qi, qj), (2.1.2)

sendo V (qi, qj) a interação entre os pares de partículas.

É conveniente definir o parêntesis de Poisson entre duas funções f(q, p) e g(q, p):

{f, g} =
∑
i

(
∂f

∂pi

∂g

∂qi
− ∂g

∂pi

∂f

∂qi

)
. (2.1.3)

Desta forma, as equações de Hamilton se escrevem:

˙qi = {H, qi} e ṗi = {H, pi}, i = 1, . . . , dN. (2.1.4)

Define-se o vetor de estado como sendo Γ = (q1, p1, q2, p2, . . . , qdN , pdN), de modo que, usando a notação

advinda do parêntesis de Poisson, pode-se reduzir as Eq. (2.1.4) a

Γ̇ = {H,Γ} = Φ, (2.1.5)

sendo Φ o vetor que dá a velocidade com que um ponto, que representa o estado do sistema, se

move pelo espaço de fases. Já que as 2dN equações diferenciais que definem o sistema são de

primeira ordem, segundo o Teorema de Existência e Unicidade, as trajetórias definidas pelos estados

(os pontos) do sistema no espaço de fases nunca se cruzam. Desta forma, Φ define um fluxo por onde

o estado do sistema pode transitar.

Em geral, o interesse no estudo de um SD é entender como se dá a evolução temporal das quanti-

dades observáveis do sistema. Para uma função dinâmica F (Γ, t) tem-se:

dF

dt
=
∂F

∂Γ
Γ̇ +

∂F

∂t
=
∑
i

(
∂F

∂qi
q̇i +

∂F

∂pi
ṗi

)
+
∂F

∂t
=

=
∑
i

(
∂F

∂qi

∂H

∂pi
− ∂F

∂pi

∂H

∂qi

)
+
∂F

∂t
=

= {F,H}+
∂F

∂t
. (2.1.6)
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A penúltima igualdade na Eq. (2.1.6) é obtida segundo as Eqs. de Hamilton (2.1.1) e identifica-se o

primeiro termo dessa mesma igualdade como sendo um parêntesis de Poisson entre F e H.

A Eq. (2.1.6) representa a equação de movimento da variável dinâmica F (Γ, t). Se F não depende

explicitamente do tempo, a Eq. (2.1.6) pode ser reescrita:

dF

dt
= {F,H}. (2.1.7)

É possível mostrar que a variável dinâmica F é uma constante do movimento quando pode ser escrita

apenas em termos de H. Matematicamente, se F = F (H),

dF

dt
= 0, (2.1.8)

e obtém-se a equação de Liouville para a variável dinâmica F (H):

∂F

∂t
+ {F,H} = 0. (2.1.9)

Se H não é função explícita do tempo, H = E representa a energia do sistema, que é conservada pois

representa uma constante do movimento.

Descrição estatística

Um fator determinante para o estado macroscópico de um sistema é, com certeza, a forma como

se organizam os seus constituintes. Como exemplo, para um gás constituído de N partículas indes-

tinguíveis confinadas num volume V , com energia E, deve-se considerar que um mesmo macroestado

(E,N, V ) pode ser obtido ao permutar as partículas quantas vezes for possível. Isso é basicamente o

que quer dizer o princípio de equiprobabilidades à priori: em um sistema isolado não existe uma razão

física para um dado microestado ser mais provável que outro. Daí a importância de contar o número de

microestados possíveis para um dado macroestado.

É nesse sentido que o questionamento quanto a incerteza relacionada às quantidades mensurá-

veis de um sistema, quando o seu estado é representado por um único ponto Γ. Mais precisamente,

questiona-se como essas incertezas evoluem no tempo.

Considere que num intervalo de tempo ∆t o sistema se mova entre os pontos Γ(t) para Γ(t +

∆t), segundo as equações de Hamilton (2.1.5). Quando existe incerteza na determinação de Γ(t), é

conveniente definir uma região ∆Γ que seja compatível com o intervalo de valores possíveis para q e p.

Desta forma, a região ∆Γ é modificada segundo a transformação ditada pelo Jacobiano J :
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∆Γ(t+ ∆t) = J∆Γ(t) =

∣∣∣∣∣∣∣
∂q(t+∆t)

∂q

∂q(t+∆t)

∂p

∂p(t+∆t)

∂q

∂p(t+∆t)

∂p

∣∣∣∣∣∣∣∆Γ(t). (2.1.10)

Das equações de Hamilton (2.1.1), se ∆t é suficientemente pequeno, tem-se:

q(t+ ∆t) = q(t) +
∂H

∂p
∆t+O(∆t2) e p(t+ ∆t) = p(t)− ∂H

∂q
∆t+O(∆t2) (2.1.11)

Substituindo o resultado anteriormente encontrado na Eq. (2.1.10), obtém-se:

∆Γ(t+ ∆t) = ∆Γ(t) +O(∆t2). (2.1.12)

A Eq. (2.1.12) representa, de uma forma simples, o Teorema de Liouville, que estabelece que as

incertezas relacionadas quanto a determinação do estado de um sistema permanece constante com o

passar do tempo, se o sistema respeita uma dinâmica hamiltoniana.

Assim, segundo o teorema de Liouville, o volume ∆Γ ocupado inicialmente pelas trajetórias do

sistema que se iniciam infinitesimalmente próximas se mantém constante com o passar de um curto

intervalo de tempo. Por outro lado, no estudo de SD complexos, é conhecido o resultado de que

trajetórias que se iniciam infinitesimalmente próximas podem se afastar exponencialmente rápido.

Os conceitos de preservação do volume no espaço de fases e de separação exponencial das traje-

tórias se conectam quando considera-se que o volume ocupado pelos estados do sistema se mantém,

ao se deformar como um fluido, mesmo que durante a evolução os pontos sigam direções opostas.

Em outras palavras, os estados do sistema inicialmente numa pequena região do espaço de fases

devem seguir trajetórias diferentes que podem levá-los a uma separação exponencial; no entanto o vo-

lume ocupado por estes pontos permanece constante à medida que vai se deformando para continuar

incluindo todos os pontos naquela região inicial.

Predições quanto à evolução de um SD obtidas com o uso de quantidades mensuráveis pode levar

a erros, quando se leva em conta que qualquer processo de obtenção de medidas toma um tempo finito

e que a incerteza relacionada a essas medidas persiste, como mostra o teorema de Liouville. Num

sistema com um grande número N de partículas, da ordem de um avogadro, é apropriado utilizar uma

abordagem estatística.

Com apoio no teorema de Liouville pode-se definir um sistema partindo de uma distribuição inicial

de pontos que representam possíveis condições iniciais e que dá a probabilidade de o sistema estar
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em um dado estado após um tempo finito. Se F (Γ, t) é tal distribuição, a probabilidade de sistema

ser encontrado numa vizinhança dΓ de Γ é F (Γ, t)dΓ. Desta forma, F dá a fração de cópias que se

encontram numa vizinhança dΓ, ou seja, a fração de cópias que respeitam o teorema de Liouville.

Assim, a probabilidade de encontrar o sistema em um volume γ no espaço de fases, num dado tempo,

é

Pγ(t) =

∫
γ

F (Γ, t)dΓ. (2.1.13)

Como, por definição, uma função de probabilidade deve ser normalizada,

∫
F (Γ, t)dΓ = 1. (2.1.14)

Derivando a Eq. (2.1.13) com relação ao tempo, obtém-se:

Ṗγ(t) =

∫
γ

dF

dt
dΓ, (2.1.15)

A evolução temporal de F é dada na Eq. (2.1.6), de modo que a Eq. (2.1.15) pode ser reescrita como:

Ṗγ =

∫
γ

(
{F,H}+

∂F

∂t

)
dΓ = 0. (2.1.16)

Para que o sistema respeite o teorema de Liouville, deve-se ter Pγ conservada. Isso significa que

Ṗγ = 0 equivale ao fluxo de probabilidade através das vizinhanças de γ, que se conserva. Desta forma

utilizando considerações estatísticas sobre o espaço de fases do sistema, reobtém-se a equação de

Liouville, válida para uma dinâmica Hamiltoniana, como definida na sessão anterior:

dF

dt
= {F,H}+

∂F

∂t
= 0. (2.1.17)

Da Eq. (2.1.6),

{F,H} =
∑
i

[
∂F

∂qi

∂H

∂pi
+
∂F

∂pi

(
−∂H
∂qi

)]
= (Φ · ∇ΓF ). (2.1.18)

A última igualdade é obtida quando repara-se que o vetor Φ possui componentes ( ∂H
∂pi
,− ∂H

∂qi
). Pela regra

da cadeia:

(Φ · ∇ΓF ) = ∇Γ · (ΦF )− (∇Γ · Φ)F, (2.1.19)

10



mas

∇Γ · Φ =
∑
i

[
∂

∂qi

(
∂H

∂pi

)
+

∂

∂pi

(
−∂H
∂qi

)]
= 0. (2.1.20)

Assim, o fluxo dos pontos no espaço de fases é dado por:

∂F

∂t
= −∇Γ · (ΦF ). (2.1.21)

Finalmente, nota-se que a Eq. (2.1.17) pode ser reescrita como uma equação de continuidade. Ou

seja, durante a evolução de um sistema hamiltoniano, os pontos no espaço de fases seguem um fluxo

que se comporta como um fluido incompressível, preservando o volume inicial ocupado por eles.

A hipótese ergódica e a mecânica estatística

No contexto da teoria de ensembles, ao invés de estudar a evolução temporal de cada constituinte

do sistema, dado um conjunto de condições iniciais, considera-se um ensemble com cópias idênticas

do sistema, mas com condições iniciais diferentes. Em princípio, do ponto de vista mecânico, condi-

ções iniciais diferentes gerariam uma dinâmica diferente. No entanto, se um sistema está em equilíbrio

termodinâmico, o valor de uma medida relacionada a um observável macroscópico deve ser o mesmo,

independentemente das condições iniciais. É nesse sentido que faz-se necessária uma definição que

relacione o conceito de equilíbrio mecânico, apoiado pelo teorema de Liouville, e o equilíbrio termodi-

nâmico do sistema. Assim surge a hipótese ergódica, que é a base de toda a mecânica estatística de

equilíbrio.

É sabido que o processo de obter medidas de um observável macroscópico Q de um sistema em

um dado tempo t0 leva, na verdade, um certo intervalo de tempo. Argumenta-se que em tal intervalo de

tempo, os microestados do sistema se alteram e, então, obtém-se valores diferentes para o observável

Q. Desta forma, deve-se considerar que o intervalo de tempo requerido para a realização da medida

determina um domínio no tempo no qual o observável Q pode ser definido. Este domínio deve respeitar

o teorema de Liouville, se o sistema está em equilíbrio mecânico. Assim, o valor mais confiável da me-

dida de Q é dado pela média dos valores que Q pode assumir no intervalo [t0, t0 + t]. Matematicamente,

o valor mais confiável é dado pela média temporal:

〈Q〉t = lim
t→∞

1

t

∫ t0+t

t0

Q(t)dt. (2.1.22)
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A hipótese ergódica consiste em assumir que, no limite em que t → ∞, é verdade que as médias

tomadas sobre o domínio do tempo e as médias tomadas sobre o espaço de fases são equivalentes.

Argumenta-se que se esse domínio no tempo é grande o suficiente, o sistema irá visitar todos os

microestados para aquela região numa vizinhança dΓ de Γ. Desta forma, o estado estatístico do sistema

pode ser descrito por uma distribuição F (Γ, t), de modo que

〈Q〉Γ(t) =

∫
F (Γ, t)A(Γ)dΓ. (2.1.23)

Assim, por meio de considerações teóricas é possível prever o valor mais provável que uma dada

variável dinâmica do sistema poderia assumir num experimento real. No entanto, é necessário entender

as condições sobre as quais um sistema dinâmico é ergódico.

Impondo que a função de distribuição F é estacionária tem-se F = F (H), como definido na Eq.

(2.1.9). Assim, ao realizar uma medida num sistema em equilíbrio, com uma energia H = E fixada, to-

das as configurações microscópicas possíveis do sistema que resultem num macroestado com energia

E são igualmente prováveis. Desta forma, uma distribuição F uniforme é uma garantia de equiprobabi-

lidades à priori. Em outras palavras, o fato de o sistema apresentar uma dinâmica Hamiltoniana, onde

a energia é conservada, estabelece que todas as trajetórias possíveis do sistema para essa energia

se encontram em uma única hipersuperfície de energia constante, onde F é uniforme. Isso é uma

consequência do teorema de unicidade das soluções das 2dN -equações diferenciais que definem o

sistema, como discutido na sessão anterior.

Do ponto de vista de um sistema cujos observáveis macroscópicos são (E, V,N), tem-se que a co-

nexão entre o equilíbrio mecânico e o equilíbrio termodinâmico se dá por meio da conservação da den-

sidade de partículas: à medida que N → ∞ e V → ∞, tem-se ρ(Γ, t) = N/V = ρ(Γ, 0) = ρ(E, V,N) =

constante. Isso justifica a introdução do ensemble microcanônico, utilizado para obter médias estatísti-

cas sobre um sistema isolado em equilíbrio termodinâmico.

Teoria cinética

Uma descrição estatística completa de um problema de muitas partículas envolve o conhecimento

de uma função F (Γ, t)dΓ = F (Γ1, . . . ,ΓN , t)dΓ1 . . . dΓN , sendo Γi = (ri,pi) o vetor de estado de cada

partícula i. Essa função dá a probabilidade da partícula 1 ser encontrada numa vizinhança dΓ1 de Γ1,

enquanto a partícula 2 encontra-se numa vizinhança dΓ2 de Γ2 e assim sucessivamente para todas as

N partículas em d-dimensões. Por outro lado, a teoria cinética clássica se preocupa com distribuições

de uma partícula F1(Γ1, t)dΓ1, de modo que a condição de normalização dá o número de partículas que
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respeitam a distribuição F1:

∫
F1(Γ1, t)dΓ1 =

∫
F1(r1,p1, t)dr1dp1 = N1. (2.1.24)

Pode-se relacionar a função F1 de uma partícula com a função F , que descreve completamente o

sistema, integrando F sobre todo o restante do espaço (Γ− Γ1). Se F é normalizada,

F1(Γ1) = F1(r1,p1, t) = N1

∫
F (r1, . . . , rN ,p1, . . . ,pN , t)dr2 . . . drNdp2 . . . dpN , (2.1.25)

Chamando a distribuição F1(r1,p1, t) de uma partícula de Ψ(r,p, t), tem-se que Ψ é definida numa

vizinhança dΓΨ de ΓΨ. A conservação do número de partículas nessa vizinhança é dada pela equação

de Boltzmann, que estabelece, de uma maneira simples, que o fluxo de partículas através da vizinhança

dΓΨ é igual ao número de partículas criadas ou destruídas nesse volume. Matematicamente:

dΨ

dt
=

d∑
i=1

ṙi
∂Ψ

∂ri
+

d∑
i=1

ṗi
∂Ψ

∂pi
+
∂Ψ

∂t
= S, (2.1.26)

sendo d a dimensão do espaço real e S a taxa de criação de partículas no volume do espaço de fases.

Quando S = 0 a equação de Boltzmann sofre uma simplificação para uma equação não-colisional,

conhecida na literatura como equação de Vlasov. Se dΨ

dt
= S = 0, tem-se que o sistema respeita o

teorema de Liouville, discutido nas sessões anteriores. Na notação vetorial:

∂Ψ

∂t
+

p

m
· ∇Ψ + f · ∇pΨ = S, (2.1.27)

sendo f a soma vetorial das forças agindo no sistema.

A função Ψ é definida de modo a dar o número de partículas por unidade de volume que possuem

uma certa velocidade. Integrando Ψ no espaço dos momenta, a densidade local de partículas:

n(r, t) =

∫
Ψ(r,p, t)dp. (2.1.28)

Se uma quantidade Q qualquer do sistema pode ser escrita como Q = Qp, pode-se definir a média

local de Q como sendo

〈Q〉(r, t) =
1

n(r, t)

∫
Q(p)Ψ(r,p, t)dp. (2.1.29)

A densidade e o fluxo local dessa quantidade são definidos, respectivamente, como
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ρQ(r, t) =

∫
Q(p)Ψ(r,p, t)dp = n(r, t)〈Q〉(r, t) (2.1.30)

JQ(r, t) =

∫
Q(p)pΨ(r,p, t)dp = n(r, t)〈Qp〉(r, t) (2.1.31)

Assim, obtém-se a densidade local de massa como sendo

ρm(r, t) = mn(r, t). (2.1.32)

Resolver a Eq. (2.1.27) não é, em geral, uma tarefa fácil. No entanto, algumas simplificações podem

ser realizadas com o intuito de obter as relações mais fundamentais de conservação de densidades e

fluxos. Para tanto, tomam-se momentos das Eq. (2.1.27) com respeito às coordenadas. Integrando

toda a Eq. (2.1.27) no espaço dos momenta, obtém-se

∂n

∂t
+

∫
p

m
· ∇Ψdp +

∫
f · ∇pΨdp =

∫
Sdp. (2.1.33)

Como p e r são independentes uma da outra, o segundo termo na Eq. (2.1.33) dá:

∫
p

m
· ∇Ψdp =

∫
∇ · ( p

m
Ψ)dp = ∇ ·

∫
p

m
Ψdp, (2.1.34)

Define-se a média local das velocidades como sendo

u(r, t) =
1

ρm(r, t)

∫
pΨ(r,p, t)dp. (2.1.35)

Usando o fato de que Ψ deve ser uma função limitada e se f = f(r, t) tem-se que o terceiro termo

da Eq. (2.1.33) se anula. O último termo pode ser definido como 〈S〉. Assim, utilizando a definição de

u, a Eq. (2.1.33) pode ser reescrita como

∂n

∂t
+∇ · (nu) = 〈S〉 (2.1.36)

Para sistemas nos quais partículas não podem ser criadas ou destruídas localmente, 〈S〉 = 0, e

a Eq. (2.1.36) é uma equação de continuidade, que representa a conservação local da densidade de

partículas.

É possível encontrar outras equações locais de conservação por meio da Eq. (2.1.27). Multiplicando

a Eq. (2.1.27) por Q(p) e integrando sobre o espaço dos momenta:
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∫
∂Ψ

∂t
Q(p)dp︸ ︷︷ ︸
(i)

+

∫ ( p

m
· ∇Ψ

)
Q(p)dp︸ ︷︷ ︸

(ii)

+

∫
(f · ∇pΨ)Q(p)dp︸ ︷︷ ︸

(iii)

=

∫
SQ(p)dp︸ ︷︷ ︸

(iv)

. (2.1.37)

A primeira integral é direta e resulta em:

(i) =
∂

∂t

∫
ΨQ(p)dp =

∂

∂t
(n〈Q〉). (2.1.38)

Como Q e p não dependem de r:

(ii) =

∫ [
∇ ·
( p

m
Ψ
)]
Q(p)dp =

1

m

∫
∇ · (pQΨ)dp =

1

m
∇ · (n〈Qp〉) (2.1.39)

A terceira integral pode ser reescrita usando o fato que f não depende de p:

(iii) =

∫
f · [(∇pΨ)Q]dp = f ·

∫
∇p(ΨQ)dp− f ·

∫
Ψ∇pQdp. (2.1.40)

Usando o teorema da divergência, o primeiro termo da última igualdade na Eq. (2.1.40) se anula pois

Ψ é limitada. A integral no segundo termo é, simplesmente:

∫
Ψ∇pQdp = n〈∇pQ〉. (2.1.41)

Desta forma, a Eq. (2.1.40) se reescreve:

(iii) = −nf · 〈∇pQ〉. (2.1.42)

Se Q é uma quantidade que se conserva, a integral (iv) da Eq. (2.1.37) deve ser nula:

(iv) =

∫
SQ(p)dp = 0, (2.1.43)

Juntando as partes (i), (ii), (iii) e (iv), encontradas, respectivamente, nas Eqs. (2.1.38), ((2.1.39)),

(2.1.42) (2.1.43) e substituindo na Eq. (2.1.37) obtém-se a equação de transporte de uma quantidade

Q, conservada:

∂

∂t
(n〈Q〉) +

1

m
∇ · (n〈Qp〉)− nf · 〈∇pQ〉 = 0. (2.1.44)

Se a quantidade conservada é a massa das partículas, substituindo Q = m na Eq. (2.1.44) e fazendo

uso das Eqs. (2.1.32) e (2.1.35), obtém-se a equação de conservação de massa:
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∂ρm
∂t

+∇ · (ρmu) = 0. (2.1.45)

Se a quantidade conservada é o momentum, Q = Qi = pi obtém-se:

∂

∂t
(n〈p〉) +

1

m
∇ · (n〈p⊗ p〉)− nf · 〈∇pp〉 = 0. (2.1.46)

Fazendo uso da Eq. (2.1.35) e definindo a velocidade relativa w = p/m − u =⇒ 〈w〉 = 0, obtém-se

respectivamente, para o primeiro e segundo termos da Eq.(2.1.46):

∂

∂t
(n〈p〉) =

∂

∂t
(ρmu); (2.1.47)

1

m
∇ · (n〈p⊗ p〉) = ∇ ·

[
ρm

(
u⊗ u +

〈( p

m
− u

)
⊗
( p

m
− u

)〉)]

= ∇ · (ρmu⊗ u) +∇ · P, (2.1.48)

sendo P um tensor que mede o fluxo de momentum devido às flutuações microscópicas, definido como

P(r, t) = ρm

〈( p

m
− u

)
⊗
( p

m
− u

)〉
. (2.1.49)

Substituindo as Eq. (2.1.48) e (2.1.49) na Eq. (2.1.46) e notando que∇pp = I, sendo I o tensor unitário,

obtém-se a equação de conservação de momentum:

∂

∂t
(ρmu) +∇ · (ρmu⊗ u + P)− nf = 0. (2.1.50)

Fazendo uso da Eq. (2.1.45), a equação de conservação de momentum pode ser reescrita:

ρm

[∂u
∂t

+ (u · ∇)u
]

= −∇ · P + nf (2.1.51)

Aplicando tratamento similar no caso em que Q é a energia cinética de uma partícula, Q = k = p2

2m
,

obtém-se:

∂

∂t

(
ε+

1

2
ρu2

)
+∇ ·

[(
ε+

1

2
ρu2

)
u + Jε + P · u

]
− nf · u = 0, (2.1.52)

sendo ε a densidade de energia interna e Jε o vetor de fluxo de energia interna, definidos como:
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ε(r, t) =
1

2
ρm

〈( p

m
− u

)2〉
, (2.1.53)

Jε(r, t) =
1

2
ρm

〈( p

m
− u

)2( p

m
− u

)〉
(2.1.54)

Fazendo uso da Eq. (2.1.51), a equação de conservação de energia pode ser reescrita como:

∂ε

∂t
+ (u · ∇)ε = −∇ · Jε − P : ∇u. (2.1.55)

Das Eqs. (2.1.30-2.1.32), e da Eq. (2.1.35) pode-se identificar que o fluxo de partículas Jm é

equivalente à densidade de momentum ρp:

Jm(r, t) = n〈mp〉 = ρmu = ρp(r, t). (2.1.56)

O fluxo de momentum é definido, segundo a Eq. (2.1.31) como sendo um tensor simétrico Jp, escrito

como:

Jp(r, t) = n〈p⊗ p〉 = ρm(r, t)u⊗ u + P(r, t), (2.1.57)

onde fez-se o uso das Eqs. (2.1.48-2.1.49). Segundo a Eq. (2.1.30) a densidade de energia cinética ρk

pode ser escrita:

ρk(r, t) = n
〈 p2

2m

〉
= ε(r, t)− 1

2
ρm(r, t)u2. (2.1.58)

O fluxo de energia cinética é dado por Jk e com o uso da Eq. (2.1.52):

Jk(r, t) = n
〈 p2

2m
p
〉

=
(
ε+

1

2
ρmu

2

)
u + Jε + P · u = ρku + Jε + P · u. (2.1.59)

Mostra-se que o fato de a distribuição Ψ ser estacionária numa vizinhança dp de p garante a con-

servação local do número de partículas e assim, garante também a conservação local de massa, repre-

sentada por uma equação de continuidade. No entando, nota-se que não é possível se obter equações

de continuidade para o momentum e energia, mesmo que eles sejam quantidades conservadas. Isso

porque P e Jε não são associados a quantidades que se conservam.

Do início dessa sessão, existe uma conexão entre a distribuição de uma partícula Ψ e a distribuição

F que descreve completamente o sistema. Desta forma, é possível utilizar a função Ψ para obter
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médias sobre o espaço de fases do sistema, como definido na Eq. (2.1.23), sempre que a Eq. (2.1.25)

é verdadeira para N1 = N , ou seja, sempre que a distribuição de momenta sobre todo o sistema possa

ser descrita por uma única distribuição de uma partícula. De fato, da Eq. (2.1.25),

Ψ =

∫
F1(r1,p1, t)dr1dp1 = N

∫
F (Γ, t)dΓ, (2.1.60)

Assim, da Eq. (2.1.28),

∫
n(r, t)dr = N = constante. (2.1.61)

Argumenta-se que a quantidade S, que mede a taxa de criação ou destruição de partículas, tem

relação com as interações entre as partículas e que essas interações devem ser responsáveis em levar

o sistema na direção do equilíbrio, após um certo tempo. O estado resultante deve ser um estado de

equilíbrio de modo que é estatisticamente estacionário, isto é, as partículas do sistema são levadas a

uma distribuição de velocidades independente do tempo, da posição ou das condições iniciais. Isso

significa que as colisões tornam o movimento das partículas completamente aleatório (u = 0) e pode-

se considerar que a distribuição Ψ(v) deve ser isotrópica. Assim, acaba-se obtendo a distribuição

de Maxwell-Boltzmann e, fazendo uso da mecânica hamiltoniana, obtém-se a distribuição de Gibbs, a

partir da qual se obtém todas as relações termodinâmicas. No caso que u = constante, sempre se

pode escolher um sistema de referências inercial no qual as velocidades se distribuem segundo uma

distribuição Maxwelliana local.

No contexto da teoria cinética, a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann é obtida a partir

de uma distribuição Gaussiana de probabilidades em torno da velocidade mais provável do sistema.

Relaciona-se este resultado com a lei dos gases ideais para obter a relação

3

2
kbT =

〈 p2

2m

〉
, (2.1.62)

com kb sendo a constante de Boltzmann. No contexto da teoria cinética, a temperatura T de um sistema

pode ser interpretada como a energia de uma partícula se movendo com a velocidade mais provável

da distribuição Maxwelliana de velocidades.

De uma maneira geral, se a Eq. (2.1.61) é verdadeira, é possível utilizar a distribuição de uma

partícula para quantidades Q = Q(p), que satisfazem as condições de equilíbrio, localmente e/ou

globalmente. De fato, se uma quantidade Q(Γ) pode ser escrita como Q(Γ) =
N∑
i

Q(Γi) = NQ(Γ1),

tem-se da Eq. (2.1.23):
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〈Q〉(t) =

∫
F (Γ, t)Q(Γ)dΓ = N

∫
F (Γ, t)Q(Γ1)dΓ =

∫
F1(r1,p1, t)Q(r1,p1)dr1dp1. (2.1.63)

Se Q não depende de r,

〈Q〉(t) =

∫
F1(r1,p1, t)Q(p1)dr1dp1 =

∫
ρQ(r1, t)dr1, (2.1.64)

sendo a última igualdade obtida por meio da Eq. (2.1.30).

Para um sistema de N partículas de mesma massa m, como o descrito pela Eq. (2.1.2), a energia

cinética pode ser dada por

K =
∑
i

p2
i

2m
, (2.1.65)

de modo que a média sobre o espaço de fases, se todo o sistema pode ser descrito por uma distribuição

de uma partícula, é dada por:

〈K〉(t) =

∫
F (Γ, t)

∑
i

p2
i

2m
dΓ = N

∫
F (Γ, t)

p2
1

2m
dΓ =

∫
F1(r1,p1, t)

p2
1

2m
dr1dp1 (2.1.66)

comparando este último resultado com a densidade de energia cinética como definido na Eq. (2.1.58)

espera-se obter, para n constante:

〈K〉(t) =

∫
ρk(r1, t)dr1 =

〈 p2
1

2m

〉∫
n(r1, t)dr1 =

3

2
NkbT (2.1.67)

De uma forma geral, espera-se obter que a energia cinética por partícula, por grau de liberdade, seja

dada por 1

2
kbT . Isso é basicamente o que estabelece o teorema de equipartição de energia. No caso

de equilíbrio (local ou global), é possível mostrar que P é um tensor isotrópico e Jε = 0, e usando as

equações cinéticas é possível obter a lei dos gases ideais. Para um gás ideal, ou para um sistema

que, localmente, se comporta como um, a energia interna é equivalente à energia cinética. Com esses

resultados, é possível construir o link entre a teoria cinética, a mecânica estatística e a termodinâmica

de equilíbrio.
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2.2 O teorema do virial

Da termodinâmica de equilíbrio, sabe-se que quando dois sistemas são colocados em contato tér-

mico, eles relaxam para uma mesma temperatura T . O contato entre os dois sistemas gera gradientes

de temperatura, de modo que surgem fluxos e, consequentemente, as densidades podem ter depen-

dência com a posição e/ou o tempo. Sabe-se que deve haver então um processo de interação - coli-

sional, no caso de partículas clássicas - entre as partículas que leva o sistema resultante do contato

térmico ao equilíbrio. Assim, a termodinâmica prevê os processos que ocorrem no caminho para o

equilíbrio, mas não é capaz de descrever completamente esses processos. Nesta sessão, deseja-se

mostrar que o virial provê uma ferramenta matemática que descreve o processo de balanço entre a

média da energia cinética de um sistema e a média do virial de Clausius, permitindo entender como as

interações levam um sistema a estados estacionários.

O virial do ponto de vista microscópico

No estudo de um sistema de partículas com posições e momenta discretos, pode ser conveniente

definir as densidades como acompanhando a posição das partículas, de modo que são válidas as

equações que garantem a conservação de quantidades microscópicas do sistema. Desta forma, pode-

se garantir o equilíbrio local e intuir como deve ser a evolução para o equilíbrio global. A função delta

de dirac pode ser utilizada de modo a definir uma função n que seja normalizada para N , de modo que

é válida a Eq. (2.1.60).

n(r, t) =

N∑
i=1

δ(r − ri) =⇒
∫
n(r)dr =

∫ N∑
i=1

δ(r − ri)dr =

N∑
i=1

1 = N (2.2.1)

Desta forma, todas as definições para médias, densidades e fluxos, e as equações de conservação

obtidas anteriormente, são válidas para quantidades Q(Γi) que dependem do momentum e da posição

de uma única partícula.

A densidade de uma quantidade Q é definida, segundo a Eq. (2.2.1) como

ρQ(r, t) =
∑
i

Q(ri,pi)δ(r − ri). (2.2.2)

Se essa quantidade é, de fato, conservada, deve-se ter:

∂ρQ
∂t

= −∇ · JQ (2.2.3)
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Desta forma, derivando a Eq. (2.2.2) com relação ao tempo para o caso em que Q = m:

∂ρm
∂t

=
∂

∂t

[∑
i

mδ(r − ri)
]

= −
∑
i

{
pi · ∇[δ(r − ri)]

}
= −∇ ·

∑
i

piδ(r − ri), (2.2.4)

onde utilizou-se a regra da cadeia para efetuar a derivação da função delta. Desta forma, identifica-se

o fluxo local de massa:

Jm(r, t) =
∑
i

piδ(r − ri). (2.2.5)

Da Eq. (2.1.56), observa-se que Jm(r, t) = ρp(r, t) como deveria ser. Derivando Jm no tempo obtém-se:

∂ρp

∂t
=
∂Jm
∂t

= −
∑
i

pipj
2m
· ∇δ(r − ri) +

∑
i

fiδ(r − ri) (2.2.6)

sendo ṙi = pi

m
e ṗi = fi a força total sobre a partícula i. Reescrevendo a força agindo sobre cada

partícula como uma soma simétrica fi =
∑

i6=j fij e usando o princípio de Newton da ação e reação,

pode-se reescrever o segundo termo de (2.2.2) como sendo

∑
i

fiδ(r − ri) =
1

2

∑
ij

fij[δ(r − ri)δ(r − rj)] = −1

2

∑
ij

fij∇ ·
∫ ri

rj

δ(r − s)ds. (2.2.7)

de modo que a equação de conservação de momentum, escrita na Eq. (2.1.51) resulta em

∂Jm
∂t

= −∇ · P = −
∑
i

pipj
2m
· ∇δ(r − ri)−

1

2

∑
ij

fij∇ ·
∫ ri

rj

δ(r − s)ds, (2.2.8)

Se o sistema é homogêneo, isto é, n = N

V
, integrando a Eq. (2.2.8) num volume envolto por uma

superfície fechada, resulta:

P =
1

V

[
N∑
i=1

pi ⊗ pi
m

+
1

2

N∑
i,j=1

Fij ⊗ rij

]
, (2.2.9)

sendo rij = ri − rj. Define-se a pressão P do sistema como sendo

P =
1

3
Tr(P) =

1

3V

[
N∑
i=1

p2
i

m
+

1

2

N∑
i,j=1

Fij · rij

]
. (2.2.10)

que consiste na expansão virial da pressão. Percebe-se duas contribuições: A primeira é devida a

contribuição cinética advinda do movimento das partículas, enquanto a segunda contribuição se deve

à interação entre as partículas e é proporcional à intensidade e ao alcance da força de interação. Para

um sistema de partículas não interagentes em equilíbrio, a Eq. (2.2.9) resulta na lei dos gases ideais.
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No contexto da mecânica estatística, para um gás ideal em equilíbrio termodinâmico a distribuição Ψ,

que respeita a Eq. (2.1.63), é uma Maxwelliana, homogênea sobre todo espaço e as equações de

conservação resultam na equipartição de energia sobre todo o sistema.

Para o caso de partículas interagentes, a parte cinética da Eq. (2.2.9) ainda pode ser descrita

apenas pela distribuição de uma partícula. A média sobre o ensemble dessa quantidade deve resultar

no dobro da energia cinética média do sistema 〈K〉. No entanto, a contribuição relativa à interação das

partículas depende da posição dos pares de partículas, de modo que a média sobre o ensemble não

pode ser realizada usando apenas a distribuição de uma partícula. Isso fica claro quando se nota que a

Hamiltoniana de um sistema de partículas interagentes, como o descrito pela Eq. (2.1.2), o potencial de

interação é somado aos pares. Desta forma, para obter a média do potencial de interação é necessário

conhecer a distribuição de duas partículas.

O tensor P, como definido na Eq. (2.2.7), pode ser utilizado para entender como se dá a evolução

de quantidades mensuráveis em um sistema físico, como a pressão de um gás de partículas contido

num reservatório de volume especificado. De fato, a integral de P sobre a superfície do reservatório

deve resultar na força que o reservatório exerce sobre as partículas. Por outro lado, a divergência

desse tensor deve permitir calcular a taxa de variação da densidade de momentum sobre o sistema.

Essa interpretação fica mais clara quando se identifica a relação entre o tensor P e a forma tensorial do

virial de Clausius, que estabelece que, para um sistema de N partículas confinadas em um volume V ,

obedecendo as leis de Newton,

fβi =
dpβi
dt

, (2.2.11)

sendo que fβi a β-ésima componente da Força agindo sobre a partícula i. Multiplicando a Eq. (2.2.11)

pela α-ésima componente da posição rαi , obtém-se:

fβi r
α

i =
dpβi
dt

rαi . (2.2.12)

Mas,

d

dt
(pβi r

α

i ) =
dpβi
dt

rαi + pβi
drαi
dt

= fβi r
α

i +
pβi p

α
i

m
. (2.2.13)

Somando a Eq. (2.2.13) sobre todas as partículas do sistema e realizando uma média sobre o tempo

τ , obtém-se a expressão virial na forma tensorial:
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1

τ

[ N∑
i=1

rαi p
β

i

]τ
0

=

〈
N∑
i=1

rαi F
β

i

〉
τ

+

〈
N∑
i=1

pαi p
β
i

m

〉
τ

(2.2.14)

Define-se a função G = G(θ, p) como a soma

G =

N∑
i=1

rαi p
β

i . (2.2.15)

O teorema do virial consiste, basicamente, em assumir que o lado direito da Eq. (2.2.14), ou seja,

que a média temporal 〈G〉τ é nula em dois casos:

1. o sistema é periódico e τ é escolhido como um múltiplo do período do sistema;

2. o sistema é limitado, e toma-se o limite τ →∞ .

É possível mostrar que a primeira média da Eq. (2.2.14) pode ser escrita em termos de uma composição

de forças superficiais, que são relacionadas ao tensor P, e as forças de interação entre os pares de

partículas, de modo que é possível reobter o tensor P [22].

A derivação clássica do teorema do virial

Considerando um sistema clássico geral de partículas pontuais de massa mi, posicionadas em ri

e sujeitas a uma força externa fi. As equações de Newton para este sistema são dadas por

ṗi =
d(mivi)

dt
= fi. (2.2.16)

Define-se [23]

G =
∑

pi · ri =
∑

mi

dri
dt
· ri =

1

2

d

dt

∑
mir

2

i =
1

2

dI

dt
, (2.2.17)

sendo a última igualdade atingida pela definição do momento de inércia de um sistema de partículas

com relação à origem do sistema de coordenadas.

Derivando G com relação ao tempo, obtém-se

dG

dt
=
∑

ṗi · ri +
∑

pi · ṙi. (2.2.18)
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Mas

∑
pi · ṙi =

∑
miṙi · ṙi =

∑
miv

2

i = 2K, (2.2.19)

sendo K a energia cinética do sistema com respeito à origem do sistema de coordenadas.

Assim, a partir da Eq. (2.2.17),

dG

dt
= 2K +

∑
fi · ri. (2.2.20)

Realizando uma média no intervalo de tempo τ , obtém-se

1

τ

∫ τ

0

dG

dt
=

2

τ

∫ τ

0

Kdt+
1

τ

∫ τ

0

∑
fi · ridt, (2.2.21)

É sabido que a trajetória no espaço de fases de um sistema no estado estacionário é limitada, de

modo que G é limitada:

lim
t→∞

[G(r(t),p(t))] <∞. (2.2.22)

Logo, a Eq. (2.2.21) pode ser reescrita como

1

τ
[G(r(τ),p(τ))−G(r(0),p(0))] = 2〈K〉+

〈∑
fi · ri

〉
. (2.2.23)

Na equação anterior, evidencia-se o fato de que G é uma função das variáveis de estado, não depen-

dendo explicitamente do tempo. Assim, dado tempo suficientemente grande, o lado esquerdo da Eq.

(2.2.23) se anula e se obtém o Teorema do Virial de Clausius:

2〈K〉+

〈∑
fi · ri

〉
= 0. (2.2.24)

Se a força externa fi é conservativa, ou seja, se ela pode ser escrita como o negativo do gradiente

de um potencial U ,

fi = −∂U
∂ri

, (2.2.25)

então pode-se reescrever a Eq. (2.2.24) como

2〈K〉 −

〈∑
ri ·

∂U

∂ri

〉
= 0. (2.2.26)
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Sabe-se que se U é uma função homogênea de grau n,

U(λr) = λnU(r), ∀λ ∈ <. (2.2.27)

Derivando a Eq. (2.2.27) com relação à λ,

∂U

∂(λr)
· r = nλn−1U(r). (2.2.28)

Como a Eq. (2.2.28) deve ser válida para todo λ ∈ <, escolhendo λ = 1,

∂U

∂r
= nU. (2.2.29)

Substituindo o resultado anterior na Eq. (2.2.26),

2〈K〉 − n〈U〉 = 0. (2.2.30)

escrevendo de uma outra forma, define-se o número virial como

n =
2〈K〉
〈U〉

. (2.2.31)

Assim, fica claro que a Eq. (2.2.30) só é válida para sistemas submetidos a forças conservativas,

derivadas de um potencial que pode ser representado por uma função homogênea de grau n. O po-

tencial gravitacional e o potencial de Coulomb, por exemplo, são funções homogêneas que respeitam

|n| = 1. A formulação mais conhecida do teorema do virial é para um sistema gravitacional, para o qual

o número virial é dado por:

2〈K〉
〈U〉

= −1. (2.2.32)

Se o potencial é uma função não homogênea, não é possível realizar as simplificações na Eq.

(2.2.24) que levam até a definição de um número virial. No entanto, mesmo para um sistema de

partículas interagindo por meio de um potencial não homogêneo é possível escrever o virial de Clausius

e utilizar o TV como escrito na Eq. (2.2.24).
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2.3 O HMF

O HMF, sistema de interesse neste projeto, consiste num sistema de N partículas governadas pela

Hamiltoniana [9]

H =

N∑
i=1

p2
i

2
+

1

2N

N∑
i,j=1

[1− cos(θi − θj)], (2.3.1)

sendo θi a coordenada espacial e pi o momento da partícula i. Este sistema pode ser interpretado

como um sistema de partículas de massa unitária, restringidas a se mover sobre um círculo de raio

unitário. Uma outra interpretação é um sistema de rotores fixados em uma linha. As duas situações

estão ilustradas na Fig. (2.3.1). Do ponto de vista da da dinâmica do sistema no espaço de fases e

da interação entre as partículas, ambas as situações são completamente equivalentes, no sentido do

que realmente importa para a interação: a diferença de fase θij = θi − θi. No entanto por uma simples

questão de preferência com relação ao vocabulário que parece seguir mais claro no segundo caso.

(a) (b)

Figura 2.3.1: Possíveis interpretações para o modelo HMF. (a) Modelo do anel de raio unitário; (b)
Rotores equidistantes alinhados.

Da Fig. (2.3.1-b) e da Eq. (2.3.1) fica claro que a energia potencial entre um par de rotores é máxima

quando θij = ±π e nula quando os rotores estão alinhados. No caso da Fig. (2.3.1-a), o mesmo acon-

tece para um par de partículas localizados a uma distância θij = π no anel unitário com maior potencial

de interação que partículas mais próximas, de modo que a interação é nula quando as partículas se

sobrepõem.

Usando as equações de Hamilton, mostram-se:

dθi
dt

=
∂H

∂pi
= pi; (2.3.2)
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dpi
dt

= −∂H
∂θi

= My cos θi −Mx sin θi = fi, (2.3.3)

sendo fi a força sobre a partícula i e Mx e My as componentes da magnetização M = (Mx,My) do

sistema dadas por:

Mx =
1

N

N∑
j=1

cos θj My =
1

N

N∑
j=1

sin θj. (2.3.4)

A magnetização do sistema é um parâmetro que mede a coerência do sistema, num dado tempo. Se

M = 0, não há uma direção preferencial e o sistema é dito desordenado. Se 0 < M < 1, o sistema

possui algum grau de ordenação, sendo que o sistema se apresenta completamente ordenado para

M = 1.

Da Eq. (2.3.3) observa-se que a força total sentida por cada partícula i é uma soma sobre todas as

outras partículas. Desta forma, as interações possuem alcance infinito.

É possível mostrar que a energia cinética por partícula k e a energia potencial por partícula u são

dadas por:

k =
K

N
=

1

2N

N∑
i=1

p2

i (2.3.5)

u =
U

N
=

1

2
− M 2

2
, (2.3.6)

Tem-se que a energia por partícula é conservada, já que H não depende explicitamente do tempo:

e =
H

N
=
〈p2〉

2
+

1−M 2

2
(2.3.7)

A força de interação entre um par de partículas i e j, é proporcional à diferença angular

fij ∝ sin(θi − θj), (2.3.8)

mas possui uma dependência temporal que é ditada pela força total sobre cada partícula. Assim,

as forças de interação não são forças conservativas. No entanto, como a Hamiltoniana do sistema

não depende, explicitamente, do tempo, a energia total é conservada. Isso significa que, dada uma

energia inicial, as forças de interação devem equilibrar a energia cinética das partículas num tempo

suficientemente grande. Das Eqs. (2.3.5-2.3.6), percebe-se que a evolução das energias cinética

e potencial por partícula são completamente determinadas pela evolução da distribuição dos pares
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(θ, p). Desta forma, justifica-se a utilização do virial para entender como se dá o processo de limite que

equilibra as porções de energia cinética e potencial no sistema.

Escolheu-se estudar o espaço de fases do sistema como um conjunto de N partículas sobre o

plano, de modo que a função G do TV pode ser escrita, simplesmente, como

G =

N∑
i=1

piθi. (2.3.9)

Para estudar o processo de limite τ →∞⇐⇒ 〈G〉τ = 0, define-se a função virial

F (τ) =
G[p(τ), θ(τ)]−G[p(0), θ(0)]

τ
. (2.3.10)

A dinâmica de evolução da função F deve elucidar como se dá o processo de balanço entre as

porções de energia no HMF. É claro que se as expectativas estão corretas, o comportamento esperado

é dado pelo processo de limite:

lim
τ→∞

F (τ) = lim
τ→∞

G[p(τ), θ(τ)]−G[p(0), θ(0)]

τ
= 0. (2.3.11)
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Capítulo 3

Metodologia

Para estudar como se dá o processo de limite descrito pela Eq. (2.3.10), deve-se realizar a discreti-

zação e integração numérica das Eqs. (2.3.2-2.3.3) para longos tempos de evolução do sistema. Nesta

sessão descrevem-se os métodos numéricos e computacionais utilizados para tanto.

3.1 Modelagem do sistema

O HMF é um sistema no qual a energia por partícula é conservada durante a dinâmica, de modo

que as equações de Hamilton são simpléticas, ou seja, preservam as transformações sobre o espaço

de fases do sistema como requer o teorema de Liouville, discutido na Sessão 2.1. Assim, preferiu-se

a utilização do integrador simplético de quarta ordem de Yoshida[24] que computa a força por partícula

mais de uma vez num mesmo passo de integração e atualiza os valores dos pares (θi, pi) das partículas.

Isso garante que a energia por partícula permaneça constante para simulações longas.

As simulações se dão para três conjuntos de condições iniciais dadas por N pares (θi, pi) respei-

tando uma distribuição na forma waterbag, que consiste em partículas distribuídas uniformemente numa

região retangular do espaço de fases. Os pares são escolhidos aleatoriamente das distribuições unifor-

mes θi(0) ∈ [−θ0, θ0] e pi(0) ∈ [−p0, p0], sendo θ0, p0 ∈ <+ respeitando a simetrização 〈θ〉 = 〈p〉 = 0. A

distruibuição inicial pode ser escrita:

Ψ0(θ, p) = Ψθ0
Ψp0

=
1

4θ0p0

Θ(θ0 − |θ|)Θ(p0 − |p|), (3.1.1)
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explicitando que Ψ0 é escrita como o produto das distribuições Ψθ0
sobre as posições e Ψp0

sobre os

momenta:

Ψθ0
= Ψ0(θ) =

1

2θ0

Θ(θ0 − |θ|)

Ψp0
= Ψ0(p) =

1

2p0

Θ(p0 − |p|). (3.1.2)

Escolhidas as condições iniciais do sistema, calcula-se a energia inicial por partícula — que é utili-

zada para computar o erro numérico nas simulações. Calcula-se também o valor da funçãoG(θi(0), pi(0)),

com G como definido na Eq. (2.3.9). Definem-se o passo de tempo da integração, denotado por dt e

o passo de tempo de amostragem dts. O passo de tempo de amostragem é tal que as energias por

partícula, a magnetização M , e a função G são calculadas, apenas após alguns passos dentro do

loop de integração. Isso porque o tempo de escrita em disco é longo quando comparado ao tempo de

integração, e assim, reduz-se o tempo de máquina da já custosa simulação.

. A discretização da função F , definida nesse trabalho para estudar o processo de virialização

do sistema, é dada por Fn = F (tn) com tn = n(dt + dts), sendo n = 1, 2, . . . ,
tf

dt+dts
e tf o tempo final

da simulação. Com a imposição de uma distribuição inicial simétrica, tem-se sempre G[θ(0), p(0)] = 0.

Assim, da Eq. (2.3.10), a função a ser evoluída discretamente no tempo, que resulta no processo de

limite de interesse, é dada por:

F (tn) =
G[θi(tn), pi(tn)]

tn
. (3.1.3)

Os resultados consistem na evolução dinâmica das porções de energia do sistema, da magnetiza-

ção M , bem como o retrato de fases inicial e final do sistema. Ressaltasse que a dinâmica do lado

esquerdo do TV (2.2.21), ou seja, a evolução dinâmica da função F para um sistema com interações

de longo alcance não foi reportada até então.

Com o intuito de verificar que a função F realmente se relaciona com algum processo de limite,

deseja-se identificar associações entre a evolução dinâmica da função F com a evolução da confi-

guração microscópica do sistema, das porções de energia por partícula, e do estado macroscópico do

sistema, dado pela magnetização M . Para isso, escolheu-se realizar simulações com condições iniciais

que geram resultados para a evolução dinâmica da magnetização e dos retratos de fases do sistema já

reportados na literatura[25], mas para tempos de evolução do sistema menores que aqueles reportados

aqui. A escolha dessas condições iniciais consiste numa validação tanto dos resultados obtidos quanto
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à dinâmica da F , quanto do algoritmo responsável por gerar as simulações.

O estudo do comportamento do sistema foi sistematizado em três partes fundamentais. A primeira

consiste no estudo da dinâmica do sistema para condições iniciais que levam o sistema a um estado

inicial magnetizado e a um estado final paramagnético, com energia acima da energia de transição de

fases. A segunda parte consiste no estudo da dinâmica para condições iniciais que levam o sistema

a um estado inicial também magnetizado, porém com energia abaixo da energia de transição; desta

forma, o sistema relaxa para um estado final magnetizado com menor coerência. Por último, estuda-se

a dinâmica do sistema para condições iniciais que levam a uma dinâmica na qual a magnetização do

sistema permanece praticamente invariante. A distribuição no espaço de fases se mantem praticamente

inalterada ao longo da dinâmica, se a distribuição inicial satisfaz uma condição generalizada (GVC, do

inglês Generalized Virial Condition[4]). Deseja-se testar o comportamento da função F frente essa

condição.

Com esta metodologia, espera-se entender como se dá o processo de virialização a depender tanto

das distribuições iniciais dos pares (θ, p) , que alteram a energia inicial do sistema, como do número de

partículas constituintes. Além disso, deseja-se entender qual o papel do TV para o estudo de sistemas

de longo alcance, em especial, o HMF.

3.2 Métodos estatísticos

Como discutido na Sessão 2.1, quando um sistema de N partículas no espaço de fases está em

equilíbrio termodinâmico, a probabilidade de encontrar o sistema num dado estado é dada por uma

distribuição de uma partícula Ψ representada por uma gaussiana. Dessa forma, pode-se intuir sobre o

processo de ida para o equilíbrio por meio da evolução do formato da função densidade de probabili-

dade. Desta forma, é conveniente definir a curtose da distribuição, um momento estatístico que mede

o achatamento da curva que representa a função de distribuição de uma variável aleatória. A curtose é

computada como função do valor médio 〈x〉 da distribuição das variáveis x como segue:

κ =

N
N∑
i

[(xi − 〈x〉)4][ N∑
i

(xi − 〈x〉)2

]2
(3.2.1)

A curtose apresenta um significado interessante para os propósitos deste trabalho:

• Se κ < 3, a distribuição é mais alta e concentrada que a gaussiana;

• Se κ > 3, a função de distribuição é mais achatada e espalhada que a gaussiana;
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• Se κ = 3, então a distribuição coincide com a gaussiana.

No primeiro caso, diz-se que a distribuição tem caudas pesadas (ou heavy tailed, como na literatura)

pois é possível obter valores que não se aproximam da média a muitos múltiplos do desvio padrão.

Isso pode levar à divergência de um ou mais momentos estatísticos. Como exemplo, as distribuições

de Lévy são distribuições de cauda pesada, que apresentam desvio padrão indefinido.

Desta forma, deseja-se utilizar a curtose das distribuições para os momenta do sistema geradas

durante a evolução para verificar a equivalência com a distribuição normal e assim investigar se existe

relação entre o processo de ida para o equilíbrio virial e o equilíbrio gaussiano.

3.3 Métodos computacionais

As simulações foram realizadas num ambiente híbrido C/Python. Como o interesse deste trabalho

é estudar um processo de limite no tempo, o tempo final da simulação deve ser alto - da ordem de 106

para apenas mil partículas, como será mostrado mais adiante. Além disso, as quantidades do sistema

a serem calculadas a cada passo de integração, como a força e as porções de energia por partícula,

consistem em somas sobre todas as partículas, aumentando o tempo de máquina das simulações

quanto maior o número N de constituintes no sistema. As dificuldades encontradas ao tentar realizar

simulações tão longas quantos as necessárias para os propósitos deste trabalho levaram ao estudo dos

métodos computacionais que poderiam otimizar o tempo de execução das simulações. Desta forma,

o desenvolvimento da metodologia computacional consiste em parte fundamental deste trabalho como

um todo e será descrito na sessão que segue.

A construção do algoritmo e uma primeira tentativa de otimização

O algoritmo responsável por gerar as primeiras simulações é sequencial. Tradicionalmente, os algo-

ritmos em C e Python são escritos de forma a serem executados sequencialmente numa CPU, ou seja,

seguindo uma sequência de instruções, linha a linha, de modo que somente uma tarefa pode ser exe-

cutada por vez. No entanto, é possível quebrar uma tarefa em partes e mandá-las para processadores

diferentes executarem essas partes ao mesmo tempo. Quando todos os processadores terminam suas

partes da tarefa, retornam o resultado para um único processador, que, por sua vez, retorna a saída

da execução. Isso permite uma redução no custo de tempo para realizar uma tarefa da ordem do nú-

mero de processadores utilizados. No entanto, para que os processadores de uma máquina executem

tarefas em paralelo, o algoritmo responsável por ditar as tarefas deve instruí-los a isso. Ou seja, deve
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haver um mecanismo responsável por dividir a tarefa entre os processadores, compartilhando memória

entre eles. Desta forma, o algoritmo utilizado para realizar as simulações neste trabalho, originalmente

escrito de forma sequencial, foi paralelizado utilizando a interface de programação OMP(Open Multi-

Processing), que permite a comunicação entre os multi-processadores. Assim, boa parte do tempo da

realização deste trabalho se deveu, primeiro, à confecção do algoritmo sequencial e, então, à otimiza-

ção do mesmo utilizando a interface OMP.

As simulações com o algoritmo paralelizado em OMP foram realizadas no parque computacional

do Centro de Armazenamento de Dados e Computação Avançada da UESC (CACAU), utilizando de 8

cores em um núcleo com 2 processadores QuadCore Intel(R) Xeon(R) E5430 @2.66GHz de 16GB de

memória. Com este algoritmo e o CACAU, foi possível obter os resultados preliminares que confirma-

ram as expectativas quanto aos resultados: A evolução da função F , que representa a evolução do virial

do sistema, é completamente associada à evolução das curvas de magnetização e de energia do sis-

tema. Com estes resultados preliminares foi possível notar que a duração do estado quasi-estacionário

onde o sistema fica preso logo após a RV aumenta com o número de partículas no sistema. Isso indi-

cou que o tempo de virialização do sistema parece depender sensivelmente do número de partículas.

Essas simulações foram realizadas para tempos entre tf = 104 à 106. No entanto, para as situações

com N grande necessita-se de uma escala de tempo muito maior afim de que se tenha uma efetiva

compreensão do processo de limite envolvido no teorema do virial.

Os resultados de simulações realizadas para ordens de tf =106 mostraram que, para N = 104, não

se pôde ver toda a convergência da função F . No entanto, por conta de dificuldades computacionais,

não foi possível realizar simulações com tempos maiores. Uma dificuldade consiste no tempo de má-

quina, que faz com que a simulação tenha um custo computacional muito alto com o aumento do tempo

final da simulação, quando N é grande. No entanto, o que realmente limita a escolha de tempos finais

de simulação é o espaço disponível para execução: quanto maior o número de partículas do sistema, e

o tempo final da simulação, mais custosa a computação. Isso impossibilita uma completa execução da

simulação para tempos maiores.

Otimização final: CUDA

As dificuldades com o custo computacional levaram ao estudo de uma outra forma de paralelizar

o algoritmo criado para realizar as simulações, afim de otimizar o tempo total da simulação e tornar

viável a integração do sistema para tempos ainda mais longos. A saída encontrada foi utilizar um

algoritmo paralelizado em CUDA, uma aplicação que permite rodar partes de um mesmo algoritmo em
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quantas máquinas se queira, contanto que essas máquinas possuam uma GPU da marca NVIDIA. O

algoritmo-base da simulação em CUDA foi generosamente cedido pelo Prof. J.R. Steiner, em parceria

com o Prof. T.M.Rocha Filho. Assim, a tarefa final deste trabalho foi estudar os conceitos nada triviais

relacionados à paralelização em GPU afim de implementar uma rotina de computação da função F e de

outras quantidades que o algoritmo-base não dispunha e afim de ajustar a entrada, computação e saída

de dados com as finalidades deste trabalho. Com este algoritmo foi possível realizar as simulações

queridas para os N dados em núcleos do CACAU utilizando uma GPU NVIDEA Tesla K20, com 2496

CUDA-cores, os equivalentes dos cores de processamento numa CPU. Isso possibilitou um speed-up

de 30 vezes no tempo de execução da simulação, quando comparado com o algoritmo paralelizado em

na CPU. Isso significa que as simulações que poderiam durar até um mês com o algoritmo paralelizado

na CPU leva apenas um dia para rodar na GPU.
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Capítulo 4

Resultados

Apresentam-se os resultados obtidos com a integração numérica do sistema quando constituído de

N = 103, 104, 105 e N = 106 partículas. O sistema parte de condições iniciais do tipo waterbag, como

mostrado na Sessão (3.1).

O uso do lado esquerdo do TV, referido no decorrer do texto por função F , ou função virial, para

estudar o processo de balanceamento das porções de energia em um sistema de longo alcance ainda

não foi reportado na literatura. Dessa forma, deseja-se ressaltar que, o principal interesse no estudo da

evolução de estados iniciais já reportados é validar os resultados obtidos para a dinâmica descrita pela

função F , aqui reapresentada:

F (t) =
G[θi(t), pi(t)]−G[θi(0), θi(0)]

t
. (4.1.1)

A apresentação dos resultados segue em 3 sessões, uma para cada uma das três distribuições

Ψ0 estudadas neste trabalho. O intuito é expor o papel desempenhado pela energia, resultante das

condições iniciais, no tempo de virialização do sistema.

Como o intuito deste trabalho também é avaliar como o tempo de virialização do sistema depende

do número N de partículas, em cada sessão apresentam-se os resultados obtidos para as diferentes

escolhas para o valor de N .

Os resultados consistem na evolução das quantidades dinâmicas do sistema, uma vez discretizadas

as equações que as definem. Os valores escolhidos para as entradas são apresentados nas legendas:

o número N de partículas, o tempo final tf da simulação e os valores θ0 e p0, que definem a distribuição

Ψ0, como na Eq. (3.1.1).

Apresentam-se a evolução da magnetização, cujas componentes são definidas na Eq. (2.3.4),
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das porções de energia por partícula no sistema, definidas nas Eqs. (2.3.5-2.3.7), e da função F ,

com discretização definida na Eq. (3.1.3). Os retratos de fases do sistema e a distribuição sobre

os momenta Ψp, tirados em alguns momentos da evolução, também são apresentados. Deseja-se

comparar a evolução da função virial com a evolução de Ψp, a fim de investigar alguma possível relação

entre o processo de ida para o equilíbrio virial e o processo de ida para o equilíbrio gaussiano.

Em cada sessão, escolheu-se iniciar a apresentação de resultados por aqueles nos quais N = 104.

Isso porque o custo computacional da integração do sistema não é tão alto, quanto aqueles casos nos

quais N = 105, e as flutuações não são tão intensas, como naqueles casos com N = 103 partículas

constituintes. Dessa forma, uma descrição mais detalhada da dinâmica será apresentada naqueles

casos com N = 104. Nos outros casos, a discussão será mais voltada para a dinâmica da função virial.

As simulações foram realizadas com passo de integração e amostragem de dt = 0.01 e dts = 0.1,

respectivamente. O erro associado à integração numérica se mantém praticamente constante durante

a dinâmica. Isso porque o erro é definido em termos da energia, conservada com o uso do integrador

de Yoshida. O erro por passo de amostragem se manteve menor que 10−6.

4.1 Sistema ordenado com energia acima da transição

Numa primeira situação, escolheram-se θ0 = 0.3 e p0 = 2.5. Com essas condições iniciais o sistema

se apresenta inicialmente magnetizado, com M ≈ 1, mas a energia inicial por partícula é dominada

basicamente pela energia cinética. Isso porque a energia cinética por partícula é da ordem de 100

vezes maior que a energia potencial de interação entre elas. A energia total do sistema se apresenta

muito acima da energia de transição de fases. Pakter e Levin [25] mostraram que, com essas condições

iniciais, o estado final do sistema é paramagnético, ou seja, desordenado.

4.1.a N = 104

A Fig. (4.1.1) apresenta os retratos de fase do sistema, para diferentes tempos de evolução. É

possível observar que a forma como as partículas se distribuem se altera completamente nos retratos

de fases apresentados em (a) e (b), com um curto intervalo de tempo. Essencialmente isso é o que

caracteriza um processo de RV no espaço de fases. Como resultado da RV, o retrato de fases apresenta

formação de ilhas de densidade, constituídas basicamente pelas partículas mais energéticas. Isso fica

evidente ao notar que as partículas preferem se concentrar nas regiões onde θ = ±π.

O espaço de fases apresenta ilhas de densidade, até pelo menos tf = 104, como ilustrado na Fig.
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(a) t = 0 (b) t = 50

(c) t = 102 (d) t = 103

(e) t = 104 (f) t = 105

Figura 4.1.1: Retrato de fases do sistema para diferentes tempos de evolução, com N = 104, θ0 = 0.3
e p0 = 2.5. É possível observar que as partículas se distribuem simetricamente com relação a ambos
os eixos nas primeiras três figuras.

(4.1.1-c). No entanto, é possível observar que essas ilhas vão se dissipando ao longo da dinâmica,

como ilustrado nas Figs. (4.1.1-d) e (4.1.1-e). Na Fig. (4.1.1-f), nota-se que as ilhas já se dissiparam.

No entanto, é possível observar uma faixa estreita desabitada ao longo do eixo p = 0. Isso porque as
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partículas preferem se distribuir em faixas ao longo das linhas p = ±1. É possível notar que a escolha

de uma distribuição inicial simétrica impõe uma dinâmica simétrica, com relação aos eixos θ e p, pelo

menos até o retrato tirado em t = 102, como mostra a Fig. (4.1.1-c). No entanto, a Fig. (4.1.1-d) mostra

que a simetria com relação ao eixo dos θ é quebrada. O mesmo vale para a Fig. (4.1.1-e).

O processo de RV deve ficar mais evidente olhando para as curvas que representam a evolução

das quantidades dinâmicas do sistema. A Fig(4.1.2) apresenta as curvas de magnetização para uma

evolução dinâmica até tf = 107.

Observa-se que M sofre uma queda abrupta logo nos primeiros instantes da simulação, o que

caracteriza a RV, e começa a oscilar com amplitude variando intensamente até atingir o estado quase

estacionário de não equilíbrio. Este estado é caracterizado por um regime oscilatório com amplitude

decrescente no tempo. Depois de certo tempo, a magnetização começa a relaxar, lentamente, até

atingir o estado final. Nos instantes finais da simulação, Mx e My oscilam em torno de zero, enquanto

o valor médio 〈M〉 é estatisticamente nulo. É possível observar que a amplitude de oscilação em M

sofre uma queda mais abrupta num tempo t ≈ 1.25× 104. Depois disto, o valor médio 〈M〉 se mantém

praticamente constante até o fim da simulação.

Figura 4.1.2: Evolução de M , Mx e My como funções do tempo, com N = 104, θ0 = 0.3 e p0 = 2.5,
para um tempo final de tf = 107.

Como a distribuição Ψ0 é simétrica com relação à origem, e como My = 〈sin θ〉, tem-se M0 = |Mx|.

Se a simetria fosse mantida por toda a evolução dinâmica do sistema, dever-se-ia ter My(t) = 0,∀t.

No entanto, nota-se que My = 0 apenas até t ≈ 2 × 102, quando começa a oscilar em torno do zero.

Identifica-se aqui o processo de oscilação paramétrica responsável por levar a magnetização do sistema

ao valor de equilíbrio.
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As curvas de magnetização apresentam evidências do processo de RV, da entrada para o estado

quase estacionário de não equilíbrio, do processo de relaxação lenta e da ida para o estado final. No

entanto, olhando para as curvas de magnetização, apenas, não é possível precisar o tempo em que

estes eventos ocorrem.

O processo de ida para o equilíbrio deve ficar mais claro olhando a evolução dinâmica das médias

de energia cinética e potencial por partícula, apresentadas na Fig. (4.1.3). Nota-se que o potencial de

campo-médio é praticamente nulo no início da evolução. É possível observar que a RV acontece nos

primeiros instantes da evolução e que a energia cinética relaxa pra valores próximos àqueles apresen-

tados no final da simulação, já em t ≈ 1.1. Entre t = 10 e t = 102 a energia cinética passa a apresentar

um comportamento oscilatório, com amplitude variando. Depois disso, a energia cinética apresenta

oscilação praticamente estacionária a partir de t ≈ 102. Essas oscilações vão perdendo amplitude ao

longo da evolução e atenuam em t = 3 × 104. Como era de se esperar, a energia total do sistema é

conservada durante toda a simulação. Isso significa que as curvas de energia potencial cinética por

partícula evoluem como espelhos uma da outra, como mostra a figura.

Figura 4.1.3: Evolução das porções de energia no sistema como funções do tempo, com N = 104,
θ0 = 0.3 e p0 = 2.5, para um tempo final de tf = 107. Observa-se que a energia total se mantém durante
a evolução.

A Fig. (4.1.1) mostra que as partículas se espalham por todo o estado de fases acessível, logo no

início da simulação. Isso resulta na desmagnetização do sistema, com M oscilando em torno de zero.

No entanto, a média da energia cinética por partícula ainda é alta após a RV e, consequentemente,

as oscilações em M são intensas. Isso produz pequenas oscilações no campo-médio do sistema, o

que gera ilhas de densidade no retrato de fases. No entanto, o campo médio não desempenha papel

relevante no processo de relaxação lenta, uma vez que o estado final é paramagnético.
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Olhando para as Figs. (4.1.2) e (4.1.3) poderia-se concluir, erroneamente, que em t = 105 o sistema

já está em equilíbrio. No entanto, como mostrado na Fig. (4.1.1-f), para t = 105 ainda existe uma faixa

mais desabitada ao longo da linha p = 0, enquanto as partículas preferem ficar ao longo das faixas

simetricamente dispostas nas linhas p = ±1. Isso fica evidente na Fig. (4.1.4), que apresenta a

distribuição dos p em t = 105.

Figura 4.1.4: Distribuição dos momenta das N = 104 no sistema em t = 105. A curva em azul
representa o ajuste de uma curva gaussiana bimodal. As condições iniciais são dadas por θ0 = 0.3 e
p0 = 2.5.

A curva gaussiana bimodal ajustada, apresentada na Fig. (4.1.4), evidencia a preferência pelos

valores p = ±1. Estes valores são as duas modas da distribuição, dispostas simetricamente com

relação ao vale em p = 0. Isso evidencia a desabitação ao longo do eixo p = 0 no retrato de fases da

Fig. (4.1.1-f). Desta forma, em t = 105, a distribuição Ψp está, claramente, longe de uma gaussiana,

enquanto as curvas de magnetização e energia já apresentam as características do equilíbrio.

A função virial, que também é uma função das variáveis de estado do sistema, deve apresentar

evidências dos processos de RV e relaxação lenta. Deseja-se mostrar ela é uma variável dinâmica

capaz de indicar o momento em que o sistema atinge o equilíbrio. A evolução da F até tf = 107 é

apresentada na Fig. (4.1.5).

Assim como as curvas de energia e magnetização, a função F apresenta uma queda abrupta nos

primeiros momentos da evolução do sistema. Na verdade, é possível fazer uma completa identificação

entre as curvas de energia, magnetização e a F durante o início da evolução. É possível observar o fim

do processo de RV e início do estado quase estacionário, em t ≈ 102.

Das Figs (4.1.4-4.1.5), é possível notar, entre t ≈ 10 e t ≈ 100, que as curvas de magnetização,

de energia e a função F apresentam oscilações com amplitude flutuando mais intensamente que no

restante da evolução. Depois disso, F decai lentamente, até t ≈ 2× 104, quando começa a decair mais
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Figura 4.1.5: Evolução da função F como função do tempo, com N = 104, θ0 = 0.3 e p0 = 2.5, para
um tempo final de tf = 107.

rapidamente. Olhando para a Fig. (4.1.4), observa-se que, para este mesmo tempo t ≈ 2 × 104, a

amplitude de oscilação em M , que já estava em regime de dacaimento desde o início do estado de não

equilíbrio, sofre uma queda abrupta.

Novamente chama-se atenção para a Fig. (4.1.1-f), que apresenta o retrato de fases do sistema

para um tempo t = 105. Apesar de o sistema se apresentar praticamente desordenado, como confirma-

riam as curvas de magnetização da Fig. (4.1.2) e as curvas de energia apresentadas na Fig.(4.1.3), a

função F ainda apresenta inclinação de decaimento.

Da Fig. (4.1.2), a magnetização do sistema se mantém oscilando com amplitude aproximadamente

constante no intervalo que vai de t = 105 até o fim da simulação, em t = 107. Neste mesmo intervalo,

é verdade que as porções médias de energia por partícula já apresentam uma dinâmica constante. No

entanto, a função F indica que o sistema ainda não está virializado e, da Fig. (4.1.4), sabe-se que o

sistema ainda não atingiu o equilíbrio gaussiano. A curva de evolução da F segue seu processo de

decaimento e aparenta atingir o valor F = 0, por conta da escala, enquanto, na verdade, F = 55.27 em

t = 107. No recorte ampliado da Fig. (4.1.5), fica evidente que F 6= 0. Dessa forma, o sistema ainda

não está virializado, mas é possível dizer que está a caminho disso. Isso porque a função F apresenta

um comportamento de limite com relação ao eixo F = 0, no fim da simulação.

Resta agora descobrir o que o comportamento limite F → 0 significa para o estado termodinâmico

do sistema, já que aparentemente as outras quantidades dinâmicas já atingiram os seus valores de

equilíbrio muito antes da F . Como o estado final é paramagnético, deixando a dinâmica ligada por mais

tempo, o retrato de fases do sistema deve se apresentar cada vez mais desordenado. Esse fato pode

41



ser observado na Fig. (4.1.6), que apresenta o retrato de fases do sistema e a distribuição dos momenta

para t = 107. Comparando o retrato de fases do sistema tirado em t = 105, apresentado na Fig. (4.1.1-

f), com o retrato tirado em t = 107 apresentado na Fig. (4.1.6-a) é possível observar que as partículas

preencheram a faixa desabitada ao longo da linha p = 0. Talvez a diferença entre esses retratos não

seja tão clara. No entanto, comparando as distribuições Ψp correspondentes às duas situações isso

fica claro.

(a) (b)

Figura 4.1.6: (a) Retrato de fases do sistema para t = 107 e (b) distribuição dos N = 104 momenta do
sistema para diferentes tempos. As condições iniciais são dadas por θ0 = 0.3 e p0 = 2.5. A curtose da
distribuição foi de κ = 2.1.

Na Fig. (4.1.6) tem-se claro que, em t = 107, as partículas acabam se distribuindo ao longo do vale

que existia em p = 0, no tempo t = 105, quando as partículas preferiam habitar as faixas p± 1. Nota-se

que a largura da base da distrubuição permanece praticamente inalterada, como pode ser notado ao

comparar as Figs. (4.1.4) e (4.1.6-b).

Intui-se que, deixando o sistema relaxar por mais tempo, os picos da distribuição Ψp devem achatar

à medida que a distância entre os picos e o vale diminui. Calculando o quarto momento da distribuição

em t = 105, obtém-se a curtose κ = 2.1, o que confirma que Ψp ainda é mais achatada que a gaussiana.

No entanto, mostra-se que o sistema se aproxima do equilíbrio. Ligando a dinâmica por um tempo maior,

as partículas irão desabitar as regiões anteriormente preferidas; a distribuição Ψp se aproxima de uma

gaussiana através da ascenção do pico que deve surgir em p = 0. Desta forma, é possível afirmar que

existe uma relação entre os tempos de virialização e de ida pro equilíbrio gaussiano.

Aqui, vale ressaltar que as curvas de energia e magnetização do sistema não apresentam variações

durante o processo de relaxação lenta até o equilíbrio, e levariam a concluir que o sistema está próximo

do equilíbrio em t = 105. No entanto, no retrato de fases ainda é possível observar que as partículas

se distribuem preferencialmente em torno de duas modas na distribuição dos momenta Ψp. Por outro
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lado, a função F apresenta um comportamento limite que concorda com a evolução de Ψp para uma

gaussiana e indica que o sistema ainda está a caminho do equilíbrio virial e do equilíbrio termodinâmico,

ainda em t = 107.

4.1.b N = 103

Os resultados para a simulação do sistema com N = 103 partículas são apresentados. O com-

portamento do retrato de fases do sistema e das suas variáveis dinâmicas é completamente análogo

àquele descrito naquele caso com N = 104 partículas. O sistema evolui até um tempo final de t = 106,

partindo das condições iniciais descritas no início dessa sessão e indicadas nas legendas das figuras

apresentadas.

As curvas representando a evolução da magnetização e das porções médias de energia por partí-

cula são apresentadas Fig. (4.1.7).

Figura 4.1.7: (a) Evolução de M , Mx e My e das (b) porções de energia por partícula como funções
do tempo, com N = 103, θ0 = 0.3 e p0 = 2.5, para um tempo final de tf = 106.

Comparando as curvas de magnetização da Fig. (4.1.7-a) com as curvas obtidas no caso em que

N = 104, apresentadas na Fig. (4.1.2), observa-se que as flutuações aqui são maiores. Isso é expli-

cado pelas flutuações, que crescem com a diminuição do sistema. No entanto, as escalas temporais

relacionadas ao processo de RV são as mesmas. Isso não é verdade para a duração do estado de

não equilíbrio, que parece ser pelo menos 10 vezes mais curto que no caso em que N = 104. De

uma maneira geral, as dinâmicas apresentadas nas duas figuras são absolutamente equivalentes. O

mesmo acontece para a evolução das porções de energia no sistema, apresentadas na Fig. (4.1.7-a),

comparando com aquelas apresentadas na Fig. (4.1.3), para o caso em N = 104, excetando que aqui

a energia inicial é ligeiramente mais alta.

A razão para um aumento na energia inicial com a diminuição do número N de partículas fica claro
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ao verificar a definição das porções médias de energia por partícula, apresentadas nas Eqs. (2.3.5-

2.3.7). Como são médias sobre as N partículas, uma diminuição em N , para as mesmas condições

iniciais, resulta num aumento das flutuações.

As curvas de energia e magnetização indicam que o processo de relaxação lenta deve ocorrer

antes, no caso em que o sistema é menor, quando comparando os resultados obtidos aqui com aqueles

apresentados na Sub-sessão (4.1-a). No entanto aqui é ainda mais difícil determinar a localização

temporal dos eventos de interesse, devido as flutuações intensas por conta do tamanho do sistema.

A função F não deve apresentar aumento nas flutuações com a diminuição do sistema, pois F escala

com N . Dessa forma espera-se que ela seja um determinante para entender a dinâmica do sistema

para longos tempos. A evolução da função F é apresentada na Fig. (4.1.8).

Figura 4.1.8: Evolução da função F como função do tempo, com N = 103, θ0 = 0.3 e p0 = 2.5, para
um tempo final de tf = 106.

O sistema apresenta o comportamento limite esperado (F → 0), já em t = 106, dez vezes mais

rápido que no caso em que N = 104, como é possível ver ao comparar a Fig. (4.1.8) com a Fig.(4.1.5).

Nota-se que as escalas de tempo relacionadas à RV e a entrada para o estado quase estacionário

de não equilíbrio são as mesmas nas duas figuras, o que não é verdade para o tempo de duração do

estado de não equilíbrio. Novamente, o comportamento da F é completamente associado à dinâmica

do sistema e concorda que a virialização deve ocorrer mais rápido.

De maneira análoga à sub-sessão anterior, a curva da Fig. (4.1.8) parece tocar o eixo F = 0 por

conta da escala. Na verdade, F ≈ 7.79. Mesmo que F 6= 0, é possível afirmar que o sistema já

apresenta o comportamento limite esperado e está muito próximo da virialização.

Uma forma de confirmar que o sistema realmente virializa mais rápido, que naquele caso com
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N = 104, é verificando que a distribuição Ψp está mais próxima da gaussiana, no presente caso com

N = 103. Este resultado é ilustrado na Fig. (4.1.9), que apresenta a distribuição Ψp no tempo final da

simulação.

Figura 4.1.9: Função de distribuição de probabilidades Ψp para um tempo t = 106, com N=103, θ0 = 0.3
e p0 = 2.5. A curtose da distribuição é κ = 2.32.

No caso em que N = 104, a distribuição apresenta curtose κ = 2.1 e ainda guarda características

de uma bimodal no tempo t = 107, como mostra a Fig. (4.1.6-b). Na Fig. (4.1.9), Ψp não apresenta ca-

racterísticas de uma distribuição bimodal já em t = 106, e obtém-se κ = 2.32. A função virial apresenta

um comportamento limite completamente análogo nas situações com N = 104 e N = 103, com uma

diferença de t = 9 × 106 entre os tempos finais das simulações. Desta forma, é seguro afirmar que o

sistema de fato virializa mais rápido quando o valor de N é menor, considerando as mesmas condições

iniciais.

4.1.c N = 105

Aqui são apresendos os resultados obtidos com a simulação do sistema, quando constituído de

N = 105 partículas, até um tempo final de t = 108. As condições iniciais são descritas no início dessa

sessão e indicadas nas legendas das figuras apresentadas.

Os resultados obtidos para as curvas de magnetização e energia já foram amplamente discutidos

nas Sub-sessões (4.1-a-b), que apresenta os resultados para os casos nos quais N = 103 e N = 104.

Nestas, é mostrado que o valor de N não é determinante para a evolução das curvas de energia

e magnetização, durante a RV e durante o estado quase estacionário de não equilíbrio. Mostra-se,

também, que estas curvas apresentam um comportamento terminal de equilíbrio muito antes de o

sistema virializar e atingir o equilíbrio gaussiano.

Das Sub-sessões (4.1-a-b), obteve-se que as características gerais do sistema não se alteram com
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a variação do número N de partículas constituintes. Mostra-se nessas sub-sessões que a função F

é a única variável dinâmica apresentada que continua num processo dinâmico até o equilíbrio virial,

concordando com a evolução da distribuição Ψp para uma distribuição normal. Dessa forma, como o

propósito deste trabalho é estudar o processo de virialização do sistema, e sua relação com o processo

de ida pro equilíbrio gaussiano, aqui apresenta-se apenas a evolução da função F até o tempo final da

simulação e a distribuição Ψp dos momenta no tempo final, a fim de comparar os tempos de virialização

e de ida pro equilíbrio gaussiano. O mesmo será feito nas outras sessões, nos casos em que N = 105.

A evolução da função F até o tempo final da simulação é apresentada na Fig. (4.1.10). Novamente,

as escalas apresentadas na Fig. (4.1.10) levam a crer que F = 0 no fim da simulação, quando na

verdade F = 572.54. Mesmo assim, pode-se observar o processo de limite esperado, com F → 0. No

entanto, esse comportamento de limite leva um tempo t = 108, 10 vezes maior que no caso em que

N = 104, como é possível ver ao comparar a Fig. (4.1.10) com a Fig. (4.1.5); essa escala de tempo

apresenta-se 100 vezes maior que aquela apresentada na Fig. (4.1.8), no caso em que N = 103.

Figura 4.1.10: Evolução da função F como função do tempo, com N=105, θ0 = 0.3 e p0 = 2.5, para um
tempo final de tf = 108.

Comparando as Figs. (4.1.5), (4.1.8) e (4.1.10) nota-se que as escalas de tempo relacionadas à RV

e a entrada para o estado quase estacionário são as mesmas nas três figuras com N = 103, N = 104

e N = 105, respectivamente. No entanto, as escalas de tempo de duração do estado de não equilíbrio

visivelmente aumenta com N.

Uma forma de confirmar que o sistema demora mais para virializar é olhando as características do

retrato de fases no fim da simulação e da distribuição Ψp equivalente, apresentados na Fig. (4.1.11).

No retrato de fases da Fig. (4.1.11-a), nota-se claramente uma faixa desabitada em p = 0 enquanto
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(a) (b)

Figura 4.1.11: Retrato de fases do sistema em (a) e a função de distribuição de probabilidades Ψp

equivalentes (b) para tf = 108. O sistema possui N=105, e a simulação é iniciada com θ0 = 0.3 e
p0 = 2.5. É possível observar que Ψp é claramente uma bimodal.

as partículas preferem se distribuir ao longo das faixas p ± 1. Isso fica evidente na Fig. (4.1.11-a),

que apresenta a distribuição equivalente ao retrato de fases ao lado. A distribuição nos momenta é

claramente é uma bimodal.

No caso em que N = 104, a distribuição Ψp ainda guarda características de uma bimodal no tempo

t = 107 enquanto isso não é mais evidente no retrato de fases, como é possível notar na Fig. (4.1.6-b);

aqui, no tempo t = 108, a distribuição Ψp apresenta o vale e os picos mais evidentes e a preferência das

partículas pelos valores de p em torno em torno dos picos de Ψp é evidente no retrato de fases; já no

caso em que N = 103, a distribuição Ψp já tem cara de gaussiana num tempo t = 106. Desta forma, é

seguro afirmar que o sistema de fato virializa mais lentamente quanto maior o número N de partículas

no sistema, quando consideram-se as mesmas condições iniciais.

4.2 Sistema ordenado com energia abaixo da transição

Numa segunda situação, as condições iniciais das N partículas se distribuem segundo Ψ0 esco-

lhendo θ0 = 0.3 e p0 = 1.75. Como no caso apresentado na sessão anterior, com essas condições

iniciais o sistema se apresenta inicialmente magnetizado, com energia inicial por partícula dominada

basicamente pela energia cinética. No entanto, dessa vez, a energia total resultante da distribuição

inicial se apresenta abaixo da energia de transição de fases; a energia cinética é da ordem de 50 vezes

maior que a energia potencial de interação, reduzindo pela metade a diferença entre as porções médias

de energia por partícula no início da simulação.
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N = 104

Os retratos de fases do sistema, tirados em diferentes tempos da sua evolução, são apresentados

na Fig. (4.2.1).

(a) t=0 (b) t=50

(c) t=102 (d) t=103

(e) t=104 (f) t=105

Figura 4.2.1: Retrato de fases do sistema para diferentes tempos de evolução, com N=104, θ0 = 0.3 e
p0 = 1.75. É possível observar que as partículas se distribuem simetricamente com relação a ambos os
eixos nas primeiras três figuras.

48



Pakter e Levin [25] mostraram que, com essas condições iniciais, o estado quasi-estacionário re-

sultante da RV apresenta considerável grau de ordenação. Como resultado da RV, o retrato de fases

apresenta o desenvolvimento de uma estrutura do tipo core-halo. Essa estrutura é caracterizada por

uma concentração maior de partículas numa região do retrato de fases, formando um core, enquanto o

restante se distribui ao redor do core, formando um halo. Nas Figs. (4.2.1b-f), esta estrutura fica evi-

dente. A formação de uma estrutura core-halo é consequência das oscilações de densidade no espaço

de fases, intimamente ligadas com as oscilações do campo médio de interação entre as partículas.

As oscilações de densidade no espaço são tão intensas a ponto de submeter as partículas à uma

dinâmica oscilatória coletiva. No entanto, a ergodicidade é quebrada, de modo que a energia e o

momentum que cada partícula carrega consigo é um fator determinante para a forma como elas devem

sofrer com as oscilações do campo médio.

As partículas que possuem velocidade menor que a velocidade de propagação das ondas de den-

sidade ganham energia com o passar da onda; como a dinâmica é hamiltoniana, as partículas que pos-

suem velocidade maior devem perder energia; as partículas ressonantes com as ondas de densidade

conseguem ganhar energia suficiente para atingir os estados mais energéticos acessíveis, formando

um halo difuso de partículas, enquanto o restante se condensa nos estados menos energéticos, for-

mando um core denso[16]. Este processo é conhecido como amortecimento de Landau (ou Landau

damping) e será discutido adiante.

Nas Figs. (4.2.1), é possível observar que os retratos de fases do sistema mantém a simetria inicial,

com relação a ambos os eixos dos θ e dos p, até pelo menos t = 102, como mostra a Fig. (4.2.1-c). No

entanto, no retrato tirado no tempo t = 103 mostra-se que a simetria com relação ao eixo dos θ.

A Fig(4.2.2) apresenta as curvas de magnetização do sistema para uma evolução dinâmica até

tf = 107. Observa-se que M sofre uma queda abrupta logo nos primeiros instantes da simulação, o que

caracteriza a RV, e começa a oscilar com amplitude variante até atingir um estado quase estacionário,

caracterizado por um regime oscilatório com amplitude aproximadamente constante no tempo. Esse

comportamento perdura por toda a dinâmica apresentada. Como na sessão anterior, a quebra de

simetria descola a curva My do eixo zero em t ≈ 102 e o sistema continua evoluindo com Mx e My

oscilando em torno de zero, com amplitude máxima limitada pela curva para M .

A amplitude das oscilações em M atinge aproximadamente o valor final logo após t = 102, mas o

valor médio 〈M〉 vai aumentando muito lentamente. A média 〈M〉 atinge o valor máximo apresentado

durante toda a evolução em t ≈ 4× 104. A partir daí, 〈M〉 passa a decair até o o valor apresentado no

fim da simulação. Comparando a média 〈M〉 no início do estado quasi-estacionário e o seu valor no

final da evolução, nota-se uma diferença de no máximo 0.25.
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Figura 4.2.2: Evolução de M, Mx e My como funções do tempo, com N=104, θ0 = 0.3 e p0 = 1.75, para
um tempo final de tf = 107.

A evolução dinâmica das porções de energia por partícula são apresentadas na Fig. (4.2.3).

Observa-se que a energia disponível para promover a RV é por volta de 2 vezes menor que naquele

caso da Sessão (4.1), no qual a simulação também se deu para N = 104. No entanto, aqui a rela-

xação na energia cinética é muito mais intensa, e as porções de energia invertem os papéis durante

a RV. Esse realmente deveria ser o caso já que o sistema relaxa rapidamente para um estado quase

estacionário ordenado, ou seja, com magnetização M finita.

Figura 4.2.3: Evolução das porções de energia por partícula como funções do tempo, com N = 104,
θ0 = 0.3 e p0 = 1.75, para um tempo final de tf = 107.

Ns Fig. (4.2.3), nota-se que as curvas de evolução das porções de energia no sistema se compor-

tam como um espelho. Olhando a curva de energia cinética, é possível observar que as oscilações após
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RV estabilizam em t ≈ 102. Isso implica que a média das oscilações relaxa rapidamente para muito

próximo do valor que apresenta no final da simulação. O valor médio 〈k〉 vai aumentando lentamente

até um valor máximo, num tempo t ≈ 4 × 105, e começa a decair até o valor terminal. A recíproca é

verdadeira para o valor médio 〈u〉.

A partir das curvas de magnetização e energia, apresentadas nas Figs. (4.2.2-4.2.3), é possível

intuir que o sistema parece relaxar para o equilíbrio em algum momento no intervalo entre t = 106 e

t = 107. A evolução dinâmica da função F é apresentada na Fig. (4.2.4). Nesta figura, é possível

observar, diretamente, o que foi intuido a partir dos resultados apresentados para as curvas de energia,

magnetização e os retratos de fases do sistema.

Figura 4.2.4: Evolução da função F como função do tempo, com N = 104, θ0 = 0.3 e p0 = 1.75, para
um tempo final de tf = 107.

O sistema inicia com energia cinética alta e sofre um processo de RV, que resulta numa estrutura

core-halo, e a energia é armazenada na forma potencial. As oscilações do campo médio resultam num

processo oscilatório intenso no espaço de fases, com as partículas sendo ejetadas e absorvidas pelo

core à medida que as oscilações de densidade se propagam. Como a dinâmica é hamiltoniana, a ener-

gia ganha pelas partículas do halo deve ser compensada por uma perda de energia nas partículas do

core, de modo que a formação do halo continua até que as oscilações do campo médio se estabilizem.

A Fig. (4.2.2) mostra que as partículas continuam numa dinâmica de oscilação coletiva, que reflete

numa estrutura core-halo nos retratos de fases por muito tempo após a relaxação. Nota-se que o

amortecimento de Landau leva a um preenchimento mais denso do espaço próximo ao core, que era

inacessível no início da simulação.

Segundo o processo de limite apresentado pela função virial (F → 0), na Fig. (4.2.4), o pro-
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cesso supra descrito leva o sistema pro equilíbrio virial. No recorte ampliado apresentado nesta figura,

observa-se que o limite inferior das oscilações em F toca o eixo F = 0 em t ≈ 2.25 × 106; no entanto

〈F 〉 ainda apresenta um valor alto. Nos últimos instantes da simulação, 〈F 〉 ≈ 1.15.

Verifica-se que o sistema está, de fato, passando por um processo de relaxação para o equilíbrio

virial olhando o retrato de fases e a distribuição Ψp do sistema para diferentes tempos, apresentados

na Fig. (4.2.5). A partir desta figura, é possível afirmar que a distribuição Ψp, resultante da RV, é do tipo

heavy tail, simétrica com relação ao valor p = 0.

A RV resulta numa distribuição de momenta do tipo heavy tail com pico bastante elevado. Isso

significa o número de partículas com velocidade abaixo da velocidade de de propagação das ondas de

densidade é muito maior que o número de partículas com velocidade acima da velocidade de propaga-

ção. Consequentemente, o número de partículas ganhando energia com a passagem da onda é maior

que o número de partículas perdendo energia. Na Fig. (4.2.5), é possível notar que o processo de

relaxação lenta resulta numa diminuição do pico central e da calda da distribuição Ψt, à medida que a

frequência à distâncias menores com relação à média vai aumentando ao longo do tempo. Isso reflete

numa diminuição do valor da curtose e a distribuição se encaixa à gaussiana.

Para aquele caso no qual N = 104, apresentado na sessão anterior, as curvas de energia e mag-

netização não apresentam variação a partir de um tempo t ≈ 3× 104. No entanto, a função virial indica

que o processo de relaxação lenta até o equilíbrio ainda está acontecendo.

Na verdade, o fato de que o sistema ainda está em processo de relaxação, num tempo t = 107, fica

evidente olhando a distribuição Ψp dos momenta, apresentada na Fig. (4.1.6-b). Nesta figura, vê-se

que Ψp já se assemelha a uma distribuição normal, um pouco mais achatada, mas ainda guarda as ca-

racterísticas de uma distribuição bimodal. Na Sessão (4.1), a distribuição Ψp é achatada e se aproxima

de uma gaussiana à medida que vai perdendo frequência nas faixas mais próximas à média. O com-

portamento apresentado pela a distribuição Ψp nessa sessão é exatamente o contrário: a distribuição

Ψp se aproxima de uma gaussiana ganhando frequência na região mais próxima ao valor médio.

O constraste entre as distribuições Ψp apresentadas aqui com aquelas apresentadas na Sub-sessão

(4.1-a), se deve ao mecanismo responsável por levar o sistema ao equilíbrio, completamente diferente

nas duas situações. No primeiro caso, o sistema desmagnetiza logo após a RV, de modo que o campo-

médio resultante é praticamente nulo. No entanto, as pequenas oscilações do campo médio promovem

a formação de ilhas de densidade. Estas ilhas perduram por todo o estado quase estacionário no qual o

sistema fica preso após a RV. Aqui, a RV leva o sistema a um estado quase estacionário magnetizado.

A formação de uma estrutura core-halo é responsável por amortecer as oscilações do campo médio,

muito intensas, num processo de relaxação lenta que deve levar o sistema até o equilíbrio virial.
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(a) t = 105 (b) κ = 3.69

(c) t = 106 (d) κ = 3.49

(e) t = 107 (f) κ = 2.99

Figura 4.2.5: Retrato de fases do sistema em (a), (c) e (e), e a função de distribuição de probabilidades
Ψp equivalentes em (b), (d) e (f), respectivamente, para os tempos indicados. O sistema possuiN = 104,
θ0 = 0.3 e p0 = 1.75. É possível observar que Ψp vai perdendo calda ao longo da relaxação lenta. A
curtose c das distribuições são indicadas.

Na Sessão (4.1), obteve-se que a função F também apresentou o comportamento limite esperado

para num tempo t = 107. No entanto, como lá a energia inicial é duas vezes maior, as escalas escondem
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o fato de que F 6= 0, na verdade F ≈ 55.27. Dessa forma, o sistema ainda não está virializado, e a

curtose da distribuição Ψp foi de κ = 2.1. Isto mostra que o sistema também não atingiu o equilíbrio

gaussiano. Aqui, um mesmo tempo t = 107 foi suficiente para ver o comportamento de limite na função

virial, com 〈F 〉 ≈ 1.15 nos últimos instantes de simulação, e verifica-se que a distribuição Ψp se encaixa

bem a uma gaussiana, já que apresenta curtose κ = 2.99. Dessa forma, é possível afirmar que o

comportamento de limite descrito pela F não só representa o processo de ida para o equilíbrio virial

como está associada com o caminho pro equilíbrio gaussiano.

N = 103

Os resultados de simulação para o caso no qual N = 103 são apresentados. O sistema evolui até

um tempo final de t = 106, partindo das condições iniciais descritas no início dessa sessão e indicadas

nas legendas das figuras apresentadas.

As curvas que representam a evolução da magnetização e das porções de energia potencial e

cinética por partícula são apresentadas na Fig. (4.2.6).

Figura 4.2.6: (a) Evolução de M , Mx e My e das (b) porções de energia no sistema como funções do
tempo, com N = 103, θ0 = 0.3 e p0 = 1.75, para um tempo final de tf = 106.

Comparando as curvas de magnetização apresentadas na Fig. (4.2.6-a) com as curvas apresen-

tadas Fig. (4.2.2), para no caso em que N = 104 para as mesmas condições iniciais, observa-se

que, de uma maneira geral, a evolução das variáveis dinâmicas correspondentes são equivalentes. As

escalas temporais relacionadas ao processo de RV são muito semelhantes. No entanto, isso não é

verdade para a duração do estado quase estacionário de não equilíbrio. Como acontece no caso em

que N = 104, 〈M〉 vai aumentando lentamente até um valor máximo, num tempo t ≈ 4 × 104, quando

começa a decair até o valor terminal. No caso em que N = 104, essa queda só acontece em t ≈ 4×105.

Uma equivalência também é notada na evolução das porções de energia apresentadas na Fig. (4.2.6-b)
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quando comparadas com aquelas apresentadas na Fig. (4.2.3), excetando que aqui a energia inicial é

ligeiramente mais alta. A sensibilidade das porções médias de energia por partícula com o tamanho do

sistema já foi discutida na Sub-sessão (4.1-b).

As curvas de energia e magnetização indicam que o sistema deve virializar mais rápido, quanto

menor. Devido ao fato de o sistema relaxar pra muito próximo do equilíbrio rapidamente, o que já

foi discutido no caso em que N = 104, para as mesmas condições iniciais, os valores médios não

apresentam variação nas escalas de tempo da relaxação lenta.

Como discutido na Sub-sessão (4.1-b), as flutuações intensas por conta do tamanho do sistema

empobrecem a resolução, e fica mais difícil identificar, nas curvas representando as grandezas do

sistema, as escalas de tempo em que os eventos de interesse ocorrem. No entanto, como F escala

com N , sua evolução não deve apresentar muitas flutuações. A evolução da função F é apresentada

na Fig. (4.2.7).

Figura 4.2.7: Evolução da função virial como função do tempo, com N = 103, θ0 = 0.3 e p0 = 1.75,
para um tempo final de tf = 106.

Novamente, o comportamento da função virial é completamente associado à evolução das outras

variáveis dinâmicas e concorda que o sistema deve virializar mais rápido. Isso porque a função F

apresenta o comportamento limite esperado num tempo t = 106, dez vezes mais rápido que no caso

em que N = 104, como é possível ver comparando a Fig. (4.2.7) com a Fig.(4.2.5). Nota-se, também,

que as escalas de tempo relacionadas à RV e a entrada para o estado quase estacionário de não

equilíbrio são as mesmas nas duas figuras. Isso não é verdade para o tempo de duração do estado

de não equilíbrio, que é menor no presente caso com N = 103 partículas no sistema. Dessa forma, o

tempo de virialização do sistema deve ser, de fato, menor.
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A distribuição Ψp dos momenta no sistema é apresentada na Fig. (4.2.8). É possível notar que a

distribuição empírica não se encaixa tão bem à curva normal ajustada, por conta das flutuações devido

o tamanho do sistema. No entanto, a distribuição apresenta curtose κ = 2.79, o que mostra que a

distribuição está próxima da normal.

Figura 4.2.8: Função de distribuição de probabilidades Ψp para um tempo t = 106, com N=103, θ0 = 0.3
e p0 = 1.75. A curtose da distribuição é de 2.79.

Na Sessão (4.1-b), para um mesmo número N de partículas, mas condições iniciais diferentes,

a distribuição Ψp apresentou curtose κ = 2.32. Comparando as distribuições apresentadas na Fig.

(4.1.6-b) e na Fig. (4.2.5-b), é possível afirmar que, no último caso, a Ψp está muito mais próxima da

distribuição normal. Isso confirma, também, que a energia resultante das condições iniciais do sistema

é um fator determinante para o tempo de virialização, quando o número N de partículas é fixado.

Comparando a distribuição Ψp apresentada na Fig (4.2.8), com κ = 2.79 para um tempo t = 106,

com aquela apresentada na Fig. (4.2.5-d), no caso em que N = 104 para as mesmas condições iniciais,

é possível afirmar que o sistema realmente virializa mais rápido. Isso porque Ψp está mais próxima da

normal, como indica o aumento no valor da curtose, no presente caso com N = 103 partículas.

N = 105

Aqui, apresentam-se os resultados obtidos da simulação do sistema, quando constituído deN = 105

partículas, até um tempo final de t = 108. As condições iniciais são descritas no início dessa sessão e

indicadas nas legendas das figuras apresentadas.

Das Sessões (4.1-4.2), obteve-se que as características do sistema não se alteram com a variação

do número N de partículas constituintes e, como discutido na Sub-sessão (4.2-c), a função F emerge

como a variável dinâmica que representa toda a dinâmica do sistema e concorda com a evolução

da distribuição Ψp a caminho da distribuição normal. Dessa forma, escolhe-se apresentar apenas os
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resultados para a evolução da F até o tempo final da simulação. Apresenta-se, também, o retrato

de fases e a distribuição Ψp final, pois ficou mostrado, na Sub-sessão (4.2-b), que a distribuição das

partículas no espaço de fases é a única quantidade apresentada que continua variando depois que as

oscilações do campo médio atenuam.

A evolução da função F até o tempo final da simulação é apresentada na Fig. (4.2.9). Novamente,

é possível notar que 〈F 〉 ≈ 0. De fato, F = 10.02 em t = 108.

Figura 4.2.9: Evolução da função F como função do tempo, com N=105, θ0 = 0.3 e p0 = 1.75, para um
tempo final de tf = 108.

A Fig. (4.2.9) ilustra o processo de limite esperado, com F → 0. No entanto, esse comportamento

de limite leva um tempo t = 108, 10 vezes maior que no caso em que N = 104, como é possível ver

ao comparar a Fig. (4.2.9) com a Fig.(4.2.4). Este tempo é 100 vezes maior que naquele caso em que

N = 103, comparando a Fig. (4.2.9) com a Fig. (4.2.7). Nota-se que as escalas no tempo relacionadas

à RV e a entrada para o estado quase estacionário de não equilíbrio são as mesmas nas três figuras.

Isso não é verdade para o tempo de duração do estado de não equilíbrio, que visivelmente aumenta

com o número N de partículas. Dessa forma, o sistema deve levar mais tempo para atingir o equilíbrio

virial.

Na Fig. (4.2.10), a distribuição Ψp dos momenta no fim da simulação é apresentada, juntamente

com o retrato de fases à que ela corresponde. Verifica-se que o sistema está muito próximo do equilíbrio

gaussiano.

Como discutido na Sub-sessão (4.2-a), o resultado da RV no retrato de fases é uma estrutura core-

halo, que reflete numa distribuição Ψp tipo heavy-tail. Observando a Fig. (4.2.10-a), nota-se que essa

estrutura já se dissipou em t = 108, como confirma a distribuição Ψp equivalente, apresentada na Fig.
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(a) (b)

Figura 4.2.10: Retrato de fases do sistema em (a) e a função de distribuição de probabilidades Ψp

equivalentes (b) para tf = 108. O sistema possui N=105, e a simulação é iniciada com θ0 = 0.3 e
p0 = 1.75. A curtose da distribuição é κ = 2.98.

(4.2.10-b). A distribuição Ψp se encaixa numa distribuição normal com curtose κ = 2.98. Desta forma,

é seguro afirmar que o sistema está muito próximo da virialização e do equilíbrio gaussiano.

Comparando as distribuições Ψp obtidas no final da simulação no presente caso em que N = 105

com os casos em que N = 103 e N = 104, nota-se que as distribuições apresentadas na Fig. (4.2.5-f),

para um tempo t = 107, e na Fig. (4.2.8), para um tempo t = 106, estão ambas próximas de uma

distribuição normal. Como aqui isso só acontece em t = 108, é seguro afirmar que o sistema de fato

virializa mais lentamente quanto maior o número N de partículas, quando se considera as mesmas

condições iniciais.

4.3 Condições iniciais satisfazendo a GVC

Finalmente, estuda-se a dinâmica do sistema para condições iniciais que satisfazem a GVC[4].

Sob essa condição, é possível garantir que as porções médias de energia cinética e potencial iniciam

praticamente equilibradas. Pakter e Levin [25] mostraram que se o sistema se distribui inicialmente

segundo Ψ0 com θ0 = π e p0 = 1.10, o estado quasi-estacionário resultante da dinâmica não é muito

diferente do estado inicial do sistema.

A aplicação da GVC consiste em definir uma função envelope θe(t) =
√

3〈θ2〉, tal que θe(0) = θ0.

Usando a conservação de energia e a definição da magnetização M, é possível obter uma equação

dinâmica para o envelope:

θ̈e =
3

θe
(2u+Mx cos θe − 1). (4.3.2)
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A GVC define um envelope que satisfaz θ̈e = 0, de modo que M é aproximadamente constante

sobre a curva solução da equação diferencial da Eq. (4.3.2), dada por

(2u− 1)θ0 + sin θ0 cos θ0 = 0. (4.3.3)

Nas sessões anteriores, o sistema se apresenta inicialmente com um desbalanço entre as porções

de energia. Esse desbalanço promove flutuações no campo médio, levando o sistema a um processo de

RV caracterizado por uma queda abrupta nos valores das variáveis dinâmicas do sistema e oscilações

intensas no retrato de fases. Isso resulta em oscilações intensas nas curvas representando as variáveis

dinâmicas. Descreveu-se completamente a dinâmica e mostrou-se que a F concorda com as outras

variáveis do sistema e está de fato associada ao processo de virialização e além: associa-se a evolução

da F com o processo de ida para o equilíbrio gaussiano. Desta forma como a função F desenvolvida

neste trabalho é definida a partir do TV, é interessante verificar o seu comportamento frente a GVC.

4.3.a N = 104

Os resultados obtidos da simulação do sistema quando constituído por N = 104 partículas são

apresentados. As condições iniciais, que satisfazem a GVC, e o tempo final da simulação são indicados

nas legendas das figuras.

Sob a imposição de uma waterbag que satisfaz a GVC, o sistema se apresenta inicialmente magne-

tizado, com as porções de energia cinética e potencial por partícula balanceadas. Em outras palavras,

o sistema parte de uma condição virializada. Como a energia inicial se apresenta abaixo da energia de

transição de fases, o estado final do sistema é ferromagnético. O sistema deve, então, evoluir para um

estado quase estacionário com distribuição das partículas no espaço de fases praticamente idêntica à

distribuição inicial. Este fato é ilustrado na Fig. (4.3.1), que apresenta os retratos de fase do sistema

para diferentes tempos de evolução.

Ao contrário do que foi apresentado nas sessões anteriores, nas quais a distribuição inicial das

partículas não respeitava a GVC, a simetria no espaço de fases é mantida por um tempo mais longo,

até ao menos t = 104, como é possível observar nas Figs. (4.3.1a-e). No entanto, a simetria é quebrada

no eixo dos θ, em algum momento entre t = 104 e t = 105, já que no retrato de fases apresentado na

Fig. (4.3.1-f) não apresenta simetria no eixo dos θ, enquanto o retrato anterior apresenta simetria nos

dois eixos.
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(a) t = 0 (b) t = 50

(c) t = 102 (d) t = 103

(e) t = 104 (f) t = 105

Figura 4.3.1: Retrato de fases do sistema para diferentes tempos de evolução, com N = 104, θ0 = π
e p0 = 1.10. É possível observar que o retrato de fases do sistema não se altera muito ao longo da
dinâmica.

Comparando os retratos de fases apresentados na Fig. (4.3.1), com aqueles apresentados nas Figs.

(4.1.1) e (4.2.1), é possível observar que o sistema passa por um processo de relaxação muito diferente

do que foi apresentado nas sessões anteriores. Nota-se, também, que o retrato de fases não apresenta
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sinais tão evidentes de que o sistema passa por uma RV, ao contrário dos retratos apresentados no

início da simulaçao nos casos em que Ψ0 não satisfaz a GVC. Esse resultado era esperado, já que

as partículas se mantém próximas do seu estado inicial, quando a sua distribuição inicial satisfaz a

GVC. No entanto, é possível observar a formação de ilhas de ressonância, geradas pelas pequenas

oscilações do campo médio durante a RV.

Na Fig. (4.3.1), nota-se que os retratos de fases não apresentam grandes alterações durante a

dinâmica, excetando pelo formato elíptico da distribuição das partículas depois da relaxação. Nota-se

que a densidade se mantém praticamente constante ao longo da evolução, excetando pelas pequenas

ilhas de ressonância, um pouco desconexas. É de se esperar, então, que as outras variáveis dinâmicas

do sistema também não apresentem grandes variações durante a evolução.

A Fig. (4.3.2) apresenta a evolução da magnetização do sistema até t = 107. Observa-se que

M sofre uma pequena queda no início da evolução e começa a apresentar pequenas oscilações com

relação a M0. É possível observar uma fase ressonante entre t = 102 e t = 103. Essa fase cessa,

dando lugar a uma oscilação de amplitude praticamente constante até t ≈ 3× 105, quando a amplitude

começa a crescer, lentamente. Esse crescimento se mantém até o fim da simulação.

Figura 4.3.2: Evolução de M, Mx e My como funções do tempo, com N=104, θ0 = π e p0 = 1.10, para
um tempo final de tf = 107.

Na Fig. (4.3.2), nota-se que os valores de M nunca se distanciam muito do valor apresentado

no início da simulação. Esse comportamento é completamente diferente daquele apresentado pelas

curvas de magnetização quando o estado inicial do sistema está longe do estado quase estacionário,

como foi visto nas Sessões (4.1) e (4.2). Isso porque a distribuição inicial respeita a GVC, de modo que

a magnetização do sistema é praticamente constante durante a evolução, com a imposição do envelope
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que definido na Eq. (4.3.3).

A evolução das porções de energia no sistema são apresentadas na Fig. (4.3.3). Observa-se um

comportamento completamente análogo entre a evolução das porções de energia por partícula e a

magnetização M . As curvas de energia começam a oscilar em torno do valor inicial logo no início da

simulação, apresentando uma fase ressonante entre t = 102 e t = 103. Os valores médios das porções

de energia cinética e potencial se mantém aproximadamente constantes, enquanto a amplitude vai

aumentando. Esse processo perdura até o fim da simulação.

Figura 4.3.3: Evolução das porções de energia por partícula como funções do tempo, com N=104,
θ0 = θ e p0 = 1.10, para um tempo final de tf = 107.

Olhando a curva de energia cinética, apresentada na Fig. (4.3.3), vê-se um leve crescimento no

início da simulação, às custas de uma leve queda no potencial de campo médio entre as partículas.

Isso gera a formação de uma estrutura que se assemelha à estrutura core-halo apresentada na sessão

anterior. No entanto, aqui a energia cinética inicial por partícula é muito menor, de modo que mesmo as

partículas mais energéticas não tem energia suficiente pra formar um halo. O resultado é que a densi-

dade de partículas se mantém praticamente constante durante a evolução, exceto pelas partículas mais

energéticas que entram em ressonância com as oscilações do campo médio e escapam ligeiramente

da distribuição radial, como é possível observar claramente nas Figs. (4.3.1b-c).

O surgimento de uma estrutura core-halo é uma consequência das oscilações do campo médio

do sistema, intimamente ligadas às oscilações de densidade no espaço de fases. Como foi discutido

na Sessão (4.2), o processo de Landau damping leva à relaxação das partículas do core pros seus

estados de mínima energia, gerando uma diminuição na densidade do core, até que as as partículas

se distribuam radialmente de forma normal. Como discutido na Sessão (2.1), a densidade local de
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partículas no espaço de fases é uma função n = n(θ, t), como definido na Eq. (2.1.30). O campo médio

do sistema também é uma função de θ e t. Dessa forma o estudo das oscilações de densidade no

espaço de fases está intimamente ligado às oscilações do campo médio. Por isso a definição de uma

função envelope θe, para a distribuição dos θ, que satisfaz θ̈e = 0. Dessa forma, o envelope θe define

uma dinâmica de relaxação que deve manter a densidade n(θ, t) constante, de modo que as oscilações

do campo médio são rapidamente atenuadas.

Como a dinâmica da magnetização e das porções de energia no sistema se mantém, essas quan-

tidades não dão pistas quanto o processo de ida para o equilíbrio. Desta forma, espera-se mostrar

que a dinâmica da função virial pode elucidar o caminho do sistema para o equilíbrio virial – e, quiçá,

gaussiano – quando a distribuição inicial respeita o GVC.

A evolução dinâmica da função F é apresentada na Fig. (4.3.4). Como Ψ0 é virializada, F ≈ 0 no

início da simulação. No entanto, as flutuações no campo médio produzem um crescimento e imediata

relaxação na função F , logo nos primeiros instantes da simulação. Identifica-se que isso ocorre no

mesmo intervalo que a relaxação nas curvas de energia. Após a relaxação, F começa a oscilar em

torno do zero já em t ≈ 20.

Figura 4.3.4: Evolução da função virial como função do tempo, com N = 104, θ0 = θ e p0 = 1.10, para
um tempo final de tf = 107.

Na Fig. (2.2.15), a amplitude das oscilações em F apresenta eventuais crescimentos no decorrer da

simulação, a partir de t = 102. No recorte ampliado apresentado, nota-se Fmax = 10. Nesse intervalo,

o valor médio das oscilações em F varia bastante, de modo que 〈F 〉 se apresenta aproximadamente

constante apenas próximo do tempo t = 106. Nos últimos instantes de simulação 〈F 〉 = 1.14 e o sistema

se encontra praticamente virializado.
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Resta agora entender o reflexo da imposição da GVC no processo de ida para o equilíbrio gaussi-

ano. Isso pode ser feito ao observar a evolução de Ψp, apresentada na Fig. (4.3.5) juntamente com os

retratos de fases equivalentes.

(a) t = 105 (b) κ = 2.16

(c) t = 106 (d) κ = 2.28

(e) t = 107 (f) κ = 2.99

Figura 4.3.5: Retrato de fases do sistema e a função de distribuição de probabilidades Ψp para dife-
rentes tempos de evolução, com N=104, θ0 = π e p0 = 1.10. É possível observar que Ψp vai perdendo
largura ao longo da relaxação lenta. A curtose c das distribuições são indicadas.
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Da Fig. (4.3.5) é possível afirmar que a distribuição Ψp resultante da RV é mais achatada que a

gaussiana. O processo de relaxação lenta resulta numa diminuição da largura e do achatamento da

distribuição, à medida que a frequência à distâncias menores com relação à média vai diminuindo. Isso

resulta num aumento do valor da curtose, inicialmente menor que 3, e a distribuição se encaixa à gaus-

siana no fim da simulação. Esse é um comportamento completamente diferente daquele apresentado

nas sessões anteriores.

Na primeira sessão de resultados, a distribuição Ψp se aproxima da gaussiana partindo de uma

distribuição bimodal, resultante da relaxação, como foi apresentado na Fig. (4.1.6). Na segunda sessão,

a RV resulta numa distribuição do tipo heavy tail, que vai perdendo calda e diminuido o pico à medida

que se aproxima da gaussiana, como foi mostrado na Fig. (4.2.5).

Comparando os resultados obtidos na sessão anterior com os obtidos aqui, é possível afirmar que,

apesar de a função F se manter mais próxima de F = 0 por toda a dinâmica do sistema, o tempo

de virialização não parece diferir consideravelmente. Mostra-se, assim, que o fator determinante para

o tempo de virialização, quando o número N de partículas é fixado, é a energia inicial resultante das

condições iniciais do sistema. Isso porque a energia resultante da waterbag inicial que respeita a GVC

difere pouco daquela apresentada na Sessão (4.1). Em outras palavras, o tempo de virialização não

depende sensivelmente da forma como as partículas se distribuem inicialmente, quando se consideram

o mesmo número N de partículas e energia inicial equivalente.

Identifica-se a diferença fundamental entre um estado de equilíbrio no sentido da mecânica estatís-

tica e um estado de equilíbrio de Vlasov: o estado de equilíbrio gaussiano não depende sensivelmente

das condições iniciais do sistema; por outro lado, as características do estado quase estacionário de

não equilíbrio, resultante da RV, dependem sensivelmente de como as partículas se distribuem inicial-

mente.

4.3.b N = 103

Os resultados de simulação para o caso em que N = 103 são apresentados. O sistema evolui até

um tempo final de t = 106, partindo das condições iniciais descritas no início dessa sessão e indicadas

nas legendas das figuras apresentadas.

As curvas de evolução da magnetização e das porções de energia cinética e potencial por partícula

são apresentadas Fig. (4.3.6). Observa-se que a curva de magnetização apresenta uma pequena

queda logo no início da dinâmica e depois começa a apresentar pequenas oscilações com relação ao

valor inicial. É possível notar uma fase ressonante entre os tempos t = 10 e t = 102. As ressonâncias
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cessam, dando lugar a uma oscilação de amplitude praticamente constante até t ≈ 1.5 × 104, quando

a amplitude começa a crescer. Esse crescimento se mantém até o fim da simulação. Na Fig. (4.3.2),

esse crescimento na amplitude de oscilação só inicia num tempo t ≈ 3× 105, no caso em que N = 104.

Figura 4.3.6: (a) Evolução de M , Mx e My e das (b) porções de energia cinética e potencial por
partícula no sistema como funções do tempo, com N = 103, θ0 = π e p0 = 1.10, para um tempo final de
tf = 106.

Comparando as curvas de magnetização apresentadas na Fig. (4.3.6-a) com as curvas obtidas no

caso em que N = 104, apresentadas Fig. (4.3.2), para as mesmas condições iniciais, observa-se que,

de uma maneira geral, as dinâmicas apresentadas nas duas figuras são equivalentes, excetando pelas

flutuações, que são maiores por conta do tamanho do sistema. As curvas de energia e magnetização

indicam que o sistema deve virializar mais rápido quanto menor. Devido ao fato de a dinâmica do

sistema já iniciar muito próximo do equilíbrio, o que já foi discutido no caso em que N = 104, para

as mesmas condições iniciais, não é possível afirmar se – ou quando – o sistema virializa, olhando

apenas para as curvas de magnetização e energia. Dessa forma espera-se, novamente, que a função

virial elucide como se dá o caminho para o equilíbrio virial, assim como nos outros casos em que

N = 103, apresentados nas sessões anteriores. A evolução da função F é apresentada na Fig. (4.2.7).

Novamente, o comportamento da função F é completamente associado à dinâmica do sistema e

também concorda que o sistema deve virializar mais rápido. A função virial começa a oscilar em torno

de F = 0, já num tempo t ≈ 103, e permanece assim, mantendo 〈F 〉 aproximadamente constante

durante o restande da evolução. A amplitude da oscilação varia bastante, devido às flutuações por

conta do tamanho do sistema.

No caso em que N = 104, o valor médio 〈F 〉 apresenta pequenos crescimentos até pelo menos

t = 106, como é possível observar na Fig. (4.3.4). Desta forma, é possível afirmar que o sistema

virializa mais rápido com menos partículas.
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Figura 4.3.7: Evolução da função F como função do tempo, com N=104, θ0 = π e p0 = 1.10, para um
tempo final de tf = 106.

A Fig. (4.3.8) apresenta a função de distribuição Ψp dos momenta, correspondente ao tempo final

da simulação. Fica claro que o sistema também está mais próximo do equilíbrio gaussiano, com curtose

κ = 2.88. A distribuição Ψp apresentada na Fig. (4.3.4-d), correspondente a um mesmo tempo t = 106,

apresenta curtose κ = 2.28. Comparando os valores da curtose de cada distribuição é seguro afirmar

que o sistema está mais próximo do equilíbrio gaussiano no presente caso, com N = 103 partículas no

sistema.

Figura 4.3.8: Função de distribuição de probabilidades Ψp para um tempo t = 106, com N=103, θ0 = π
e p0 = 1.10. A curtose da distribuição é κ = 2.88.

No tempo final da simulação, o valor da curtose de Ψp se apresenta um pouco menor que a dis-

tribuição apresentada na Fig. (4.3.5-f), também correspondente ao fim da simulação, para o caso em

que N = 104. No entanto, é possível afirmar que a distribuição Ψp da Fig. (4.3.8) também está muito

próxima da normal, indicando que o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico num tempo por volta de
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10 vezes menor quando constituído por N = 103 partículas.

4.3.c N = 105

Aqui são apresendos os resultados obtidos da simulação do sistema, quando constituído de N =

105 partículas, até um tempo final de t = 108. As condições iniciais são descritas no início dessa sessão

e indicadas nas legendas das figuras apresentadas.

A evolução da função F até o tempo final da simulação é apresentada na Fig. (4.3.9). Novamente, é

possível notar que F apresenta um crescimento após t = 102 muito, mais evidente que naqueles casos

nos quais N = 103 e N = 104.

Figura 4.3.9: Evolução da função F como função do tempo, com N=105, θ0 = π e p0 = 1.10, para um
tempo final de tf = 108.

Na Fig. (4.3.9) nota-se uma curvatura na função virial, entre os tempos t = 102 e t = 106, apresen-

tando o valor máximo Fmax = 51, em t ≈ 4 × 104. Em t ≈ 106 a função virial toca novamente o eixo

F = 0. No entanto o valor médio das oscilações em F apresenta um valor aproximadamente constante

apenas no fim da simulação, com 〈F 〉 ≈ 3.80. Esse comportamento de limite leva um tempo t = 108,

que é 10 vezes maior que no caso apresentado na Fig. (4.3.4), em que N = 104, e 100 vezes mais

tarde que no caso apresentado na a Fig. (4.3.7), em que N = 103. Nota-se que as escalas de tempo

relacionadas à RV e a entrada para o estado quase estacionário de não equilíbrio são as mesmas nas

três figuras. Isso não é verdade para o tempo de duração do estado de não equilíbrio que visivelmente

aumenta com o número N de partículas.

Para verificar se o equilíbrio virial tem relação com o equilíbrio termodinâmico do sistema, precisa-se

olhar as características do retrato de fases no fim da simulação e a forma da distribuição Ψp equivalente.
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Esses resultados são apresentadados na Fig. (4.3.10). Nessa figura nota-se, claramente, que as

partículas se distribuem radialmente com relação à origem do espaço de fases, como mostra o retrato

de fases do sistema, apresentado na Fig. (4.3.10-a). A distribuiçao Ψp apresentada na Fig. (4.3.10-b)

apresenta curtose κ = 3.00, e mostra que o sistema atingiu o equilíbrio gaussiano em t = 108.

(a) (b)

Figura 4.3.10: Retrato de fases do sistema em (a) e a função de distribuição de probabilidades Ψp

equivalentes (b) para tf = 108. O sistema possui N=105, e a simulação é iniciada com θ0 = π e
p0 = 1.10. A curtose da distribuição é c = 3.00.

No caso em que N = 104, a distribuição apresentada na Fig. (4.3.5-f) está muito próxima da normal

em t = 107, com κ = 2.99. Já no caso em que N = 103, a distribuição Ψp já tem cara de gaussiana em

t = 106. Desta forma, é seguro afirmar que o tempo de virialização do sistema também é sensível ao

número N de partículas quando as condições iniciais satisfazem a GVC.

4.4 Considerações finais

Os resultados apresentados nas Sessões (4.1-4.3) mostram que a função virial escala com o nú-

mero N de partículas no sistema, quando se compara a evolução do sistema para diferentes valores de

N , sob as mesmas condições iniciais. Isso não poderia ser diferente, já que F consiste numa soma não

normalizada sobre todas as partículas do sistema. Dessa forma, é interessante comparar a evolução

da função virial, sob as mesmas condições iniciais, para diferentes valores de N , considerando o fator

de escala. Escolheu-se comparar a evolução da F para o sistema constituído de N = 103, 104, 105 e

N = 106 partículas, para um tempo final tf = 106. Esse tempo é suficiente para ver o processo de limite

(F → ∞), que leva à virialização do sistema quando ele é constituído de N = 103 partículas, em todos

os casos apresentados nas Sessões (4.1-4.3).

Na Sessão (4.1), foram apresentados os resultados para o caso em que o sistema inicia com energia
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acima da transição de fases. Na Fig. (4.4.1) apresenta-se a evolução da função virial, normalizada pelos

diferentes valores de N . As condições iniciais são indicadas na legenda.

Na Fig. (4.4.1), mostra-se que, durante a RV até o início do estado quase estacionário, a dinâmica

da F independe do número N de partículas. Isso porque as curvas para os diferentes valores de N ≥ 4

se sobrepõem no início da simulação. Isso não é verdade para a curva com N = 103, que apresenta

valores maiores por conta das flutuações, devido ao tamanho do sistema. No entanto, o processo de

RV e a entrada para o estado quase estacionário de não equilíbrio são equivalentes, mesmo que a

curva com N = 103 não se sobreponha às outras. Nota-se que para essas condições iniciais tem-se

que o valor inicial da função virial do sistema é dado por F0 ≈ 2N .

Figura 4.4.1: Evolução da função F como função do tempo até tf = 106, para condições iniciais dadas
por θ0 = 0.3 e p0 = 2.5. É possível notar que o processo de decaimento da F é mais lento quanto maior
N.

A curva com N = 103 apresentada na Fig. (4.4.1) mostra que a função F já apresenta inclinação

de decaimento, com 〈F 〉 decaindo lentamente no tempo até t ≈ 2 × 103; em t ≈ 2 × 105 a inclinação

aumenta, e o processo de limite F → 0 é visível na escala de tempo da simulação. No caso em que

N = 104, observa-se que a função F também já apresenta inclinação de decaimento após a RV, assim

como no caso com N = 103, mas esse decaimento sessa em t ≈ 103; a F apresenta um pequeno platô

que dura até t ≈ 104, quando 〈F 〉 começa a decair novamente. Nota-se que no fim da simulação as

curvas para N = 103 e N = 104 estão muito próximas, no entanto o processo de limite no último caso

só é visível numa escala de 107 no tempo, como foi mostrado na Fig. (4.1.5).

Ainda na Fig. (4.4.1), mostra-se que as curvas N = 105 e N = 106 não apresentam inclinação de

decaimento após a RV, pelo contrário: ambas as curvas apresentam um grande platô até pelo menos

t = 1.5× 103 quando essas curvas finalmente se descolam uma da outra à medida que começam seus
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processos de decaimento, se mantendo muito próximas, ambas com leve inclinação; em t = 105 essas

curvas realmente se distanciam à medida que a curva N = 105 apresenta sinais do início da relaxação

pro equilíbrio, um processo de limite que só é visível numa escala de 108 no tempo, como foi mostrado

na Fig. (4.1.10). Por outro lado, a curva N = 106 relaxa para um outro platô que dura até o fim da

simulação.

Na Sessão (4.2), foram apresentados os resultados para o caso em que as condições iniciais do

sistema resultam num estado inicial magnetizado, com energia abaixo da energia de transição de fases.

Na Fig. (4.4.2) apresenta-se a evolução da função F , normalizada pelos diferentes valores de N . As

condições iniciais são indicadas na legenda.

Na Fig. (4.4.2), assim como na Fig. (4.4.1), é claro o fato de que a dinâmica da F independe de

N durante o intervalo de duração da RV até o início do estado quase estacionário de não equilíbrio.

Novamente, as curvas para os diferentes valores de N se sobrepõem no início da simulação exceto

pela curva N = 103, que no entanto apresenta escalas de tempo equivalentes. Nota-se para essas

condições que F0 ≈ N , reduzindo por 2 a amplitude inicial da F , fazendo a comparação entre as Figs.

(4.4.1) e (4.4.2). Isso porque a disproporção entre as porções de energia cinética e potencial no início

da simulação é reduzida pela metade, como foi discutido na Sessão (4.2-a).

Figura 4.4.2: Evolução da função F como função do tempo até tf = 106, com θ0 = 0.3 e p0 = 1.75. É
possível notar que o processo de decaimento da F é mais lento quanto maior o valor de N .

Um estado quase estacionário ferromagnético só pode ser obtido se a energia resultante das con-

dições iniciais do sistema se apresenta abaixo da energia de transição. Na Sessão (4.2) mostra-se na

evolução das curvas de magnetização que M relaxa rapidamente para um valor menor, muito próximo

do valor apresentado no final da simulação. Dessa forma, as porções de energia cinética e potencial
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invertem os papéis na dinâmica do sistema, durante a RV, e as curvas da Fig. (4.4.2) relaxam rapida-

mente pra muito próximo de F = 0. O sistema atinge o estado quase estacionário de não equilíbrio,

caracterizado pela formação de uma estrutura do tipo core-halo no espaço de fases, com a energia

potencial dominando a dinâmica do sistema. A disproporção entre as energias cinética e potencial volta

a crescer durante o tempo de duração do estado quase estacionário de não equilíbrio, à medida que

as partículas do halo ganham energia com as oscilações do campo médio. Enquanto essas oscilações

persistem no espaço de fases do sistema, a função F apresenta uma barriga que aumenta de amplitude

com o aumento do número N de partículas constituintes.

De maneira semelhante à Fig. (4.4.1), o processo de limite descrito pela função F , na Fig. (4.4.2),

acontece em tempos que escalam com o número N de partículas. Nota-se que apenas a curva para

N = 103 apresenta todo o processo de limite durante o tempo de simulação.

As curvas apresentadas nas Figs. (4.4.1) e (4.4.2) indicam que as escalas de tempo de virialização

aumentam com o aumento do número N de constituintes no sistema. No caso da curva N = 106, é

possível intuir que o processo de limite só deve ser visível numa escala de 109 no tempo. Dessa forma,

obtém-se diretamente da função F um resultado conhecido na literatura: no limite termodinâmico, o

sistema deve ficar preso num estado quase estacionário de não equilíbrio. Lembrando dos resultados

apresentados para a evolução da distribuição Ψp para uma gaussiana, pode-se concluir que o tempo

de virialização acompanha o tempo de ida pro equilíbrio termodinâmico em ambos os casos.

No caso em que a distribuição inicial das partículas no espaço de fases respeita a GVC, cujos

resultados de simulação foram apresentados na Sessão (4.3), o sistema se encontra virializado no

início da simulação. Dessa forma, F0 ≈ 0 no início da evolução das curvas apresentadas na Fig.

(4.4.3). Observa-se que as curvas praticamente se sobrepõe no início da evolução, exceto pela curva

N = 103 por conta do tamanho do sistema. No entanto, novamente, a curva N = 103 apresenta as

mesmas escalas de tempo de duração da RV, quando comparando com as outras curvas para N maior.

Na Sessão (4.3), mostra-se que a magnetização do sistema se mantém praticamente constante

durante a evolução. Isso reflete o fato de que o sistema evolui com densidade no espaço de fases

praticamente constante. A interação de campo médio rapidamente transforma a waterbag inicial numa

distribuição radial de partículas. No entanto, é mostrado que as partículas mais energéticas acabam

entrando em ressonância com as pequenas oscilações do campo médio durante a RV, resultando em

ilhas de ressonância no espaço de fases. Isso reflete numa ligeira queda na magnetização M e na

energia cinética por partícula, e um aumento na energia potencial. O crescimento da F no início da

simulação é diretamente ligado a essa desproporção entre as porções de energia cinética e potencial

durante a RV.
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Figura 4.4.3: Evolução da função F como função do tempo até tf = 106, com θ0 = π e p0 = 1.10. É
possível notar que o processo de decaimento da F é mais lento quanto maior N.

Na Sessão (4.3) mostra-se que as oscilações paramétricas, resultantes do processo de Landau

damping, surgem num tempo 10 vezes maior que no caso apresentado na Sessão (4.2). Essas os-

cilações são responsáveis pela formação de uma estrutura do tipo core-halo quando o sistema não

respeita a GVC e o estado final também é ferromagnético, como mostrado na Sessão (4.2).

No recorte ampliado das curvas apresentadas da Fig. (4.4.3), é possível notar que, mesmo para

N = 103, a função F só passa a oscilar com a média das oscilações 〈F 〉 constante em t ≈ 3 × 106;

na curva com N = 104 o mesmo só é verdade em t ≈ 8 × 106. No caso das curvas com N = 105

e N = 106, nota-se que as oscilações na F ainda não atingiram o eixo F = 0. No recorte ampliado

mostra-se claramente que as curvas pra N ≥ 104 apresentam um degradê à medida que F aumenta

com o número de partículas.

A Fig. (4.4.3) mostra que o sistema se mantém muito próximo da virialização por toda a dinâmica.

No entanto, no recorte ampliado mostra-se claramente que o tempo de virialização depende do número

N de partículas e acompanha o tempo de ida pro equilíbrio termodinâmico. Comparando as Figs.

(4.4.2) e (4.4.3) nota-se que as escalas de tempo de virialização muito semelhantes.

Nas Sessões (4.2) e (4.3), mostra-se que a energia resultante das condições iniciais do sistema se

apresenta abaixo da transição de fases. No caso da Sessão (4.2), a distribuição inicial de partículas

não respeita a GVC e a waterbag é completamente diferente da waterbag que satisfaz a GVC, utilizada

na Sessão (4.3); no entanto, a energia resultante das condições iniciais são equiparáveis nesses casos.

Quando a energia resultante das condições iniciais do sistema se apresenta abaixo da energia de

transição de fases, o estado final do sistema é ferromagnético. Levin et. al. ([10]) mostram que é
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possível prever o estado final de um sistema que começa a sua evolução muito longe do estado quase

estacionário ferromagnético com o uso de um sistema-modelo com condições iniciais do tipo waterbag

que respeitam a GVC. No entanto, o resultado é surpreendente.

Na Sessão (4.2), que apresenta os resultados para os casos em que o sistema parte de uma water-

bag que não respeita a GVC, fica claro que a estrutura core-halo, resultante da RV, vai se desfazendo

uma vez que as oscilações do campo médio atenuam. As partículas do core deixam os estados dege-

nerados e atingem os estados de energia mínima. A densidade no espaço de fases vai normalizando,

num processo de relaxação lenta até o equilíbrio que é equivalente ao caso em que a waterbag inicial

respeita a GVC.

Fica mostrado que a preparação de condições iniciais específicas, que resultam num mesmo valor

de energia, pode alterar completamente a dinâmica do sistema durante o tempo de duração do estado

de não equilíbrio, mas não influencia o tempo de virialização e o tempo de ida para o equilíbrio gaus-

siano, quando o número N é fixado. Em outras palavras, a forma como as partículas se distribuem no

espaço de fases, inicialmente, não tem implicações no tempo de virialização do sistema, e no tempo de

ida para o equilíbrio termodinâmico, quando a energia resultante das condições iniciais e o número N

de partículas são fixados.
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Capítulo 5

Conclusões

Neste trabalho realizou-se um estudo da dinâmica do HMF para longos tempos de simulação, até

t = 107 e t = 108, em busca de entender como se dá o processo de virialização do sistema para

diferentes condições iniciais, escolhendo N = 103, 104, 105 e 106.

Os resultados obtidos para a evolução das energias cinética e potencial por partícula e para a evo-

lução das curvas de magnetização mostram que essas grandezas relaxam para valores finais muito

antes da virialização do sistema. Dessa forma, a evolução temporal destas grandezas não é sufici-

ente para entendermos a dinâmica do sistema para longos tempos. Por outro lado, uma avaliação da

evolução temporal da função virial fornece as escalas de tempo de eventos importantes ao longo da

dinâmica, como a RV, o início do estado quase estacionário de não equilíbrio e o caminho final até a

virialização. Mostrou-se também que o processo de limite descrito pela F (o tempo de virialização) tem

correspondência com o processo de ida para o equilíbrio termodinâmico.

Na sessão (4.1) foram apresentados os resultados para o caso em que o sistema parte de um es-

tado inicial magnetizado com M ≈ 1, com energia acima da energia de transição de fases. A energia

inicial das partículas é dominada pela energia cinética, da ordem de 100 vezes maior que a energia po-

tencial, e a função F apresenta um valor elevado no início da simulação, que aumenta linearmente com

N (nota-se F0 ∝ 2N ). Devido a essa discrepância inicial entre as porções de energia, essa diferença

inicial rapidamente diminui durante a RV, com as partículas se dispersando por todo o espaço de fases

acessível. É sabido que sob essas condições o estado final do sistema é paramagnético. No entanto, as

oscilações do campo médio promovem a formação de ilhas de densidade em regiões preferidas pelas

partículas e o sistema claramente não é ergódico. Nesta escala de tempo, o sistema não relaxa para

o estado final paramagnético, mas fica preso num estado de não equilíbrio com a magnetização osci-

lando intensamente e a média das oscilações não se anula, com 〈M〉 6= 0. Nesse intervalo, a função
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F apresenta um comportamento oscilatório com 〈F 〉 decaindo lentamente no tempo. O processo de

relaxação lenta à caminho do equilíbrio virial – e termodinâmico – implica na transferência da energia

armazenada nessas ilhas de densidade para outras partes do sistema. Com tempos finais de simuação

escolhidos para cada N , foi possível capturar o processo de limite esperado (F → 0). No entanto, para

este caso em que a energia é inicialmente muito alta, mostra-se que o sistema ainda leva um tempo

maior para de fato virializar e para atingir o equilíbrio termodinâmico. A função virial ainda não atinge de

fato o valor F = 0 no tempo final da simulação e a curtose ainda não atingiu o valor κ = 3. Isso ocorre,

porque, a dinâmica neste tempo é não colisional e é descrita pela equação de Vlasov. Mesmo após

a dissipação das ilhas de densidade, o sistema ainda deve levar algum tempo para que as partículas

passem a ter uma dinâmica colisional e relaxem pro equilíbrio.

Na Sessão (4.2) apresentaram-se os resultados para o caso em que o sistema parte de um estado

inicial também magnetizado com M ≈ 1 mas com energia abaixo da energia de transição de fases.

Novamente, a energia inicial das partículas é dominada pela energia cinética, mas agora 50 vezes

maior que a energia potencial. Com uma redução de 50% na energia cinética, F0 também reduz e a sua

dependência com N e a proporcionalidade fica sendo F0 ∝ N . Como no caso anterior, a discrepância

entre energia cinética e potencial resulta num processo de RV que leva a magnetização, a energia

cinética e a função F até muito próximo de zero, enquanto a energia potencial atinge o seu valor

máximo. Isso é um reflexo de uma dinâmica coletiva das partículas, que é ditada pelas ondas de

densidade no espaço de fases. As partículas que possuem velocidade menor que a velocidade de

propagação das ondas de densidade ganham energia com o passar da onda; como a dinâmica é

hamiltoniana, as partículas que possuem velocidade maior devem perder energia.

Como foi mostrado na sessão (4.2), a RV resulta numa distribuição de momenta do tipo heavy tail

com pico bastante elevado. Isso significa o número de partículas com velocidade abaixo da velocidade

de grupo é muito maior que o número de partículas com velocidade acima da velocidade de grupo.

Consequentemente, o número de partículas ganhando energia com a passagem da onda é maior que o

número de partículas perdendo energia. Esse processo é conhecido na literatura como amortecimento

de Landau (ou Landau damping), e é responsável pela formação de uma estrutura do tipo core-halo no

espaço de fases. As partículas ressonantes com as ondas de densidade ganham energia para atingir

os estados mais energéticos acessíveis, formando um halo difuso de partículas, enquanto o restante se

condensa nos estados menos energéticos, formando um core denso[16], por conta do amortecimento

de Landau.

Enquanto as oscilações de densidade persistem, a função F apresenta uma curvatura suave, que

se dissipa à medida que o sistema vai caminhando lentamente ao equilíbrio virial. O estado final
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ferromagnético é resultado do amortecimento das oscilações do campo médio e é caracterizado por

uma distribuição gaussiana radial no espaço de fases. Mostra-se que, no fim da simulação para os três

casos com N = 103, 104 e N = 105, foi possível observar todo o processo de limite. O sistema chega

muito próximo da virialização e do equilíbrio gaussiano, com as distribuições Ψp finais apresentando

curtose muito próxima de κ = 3.

A terceira condição inicial foi estudada na Sessão (4.3). Nesta sessão, foram apresentados os

resultados para o caso em que o sistema parte de um estado inicial magnetizado, com M ≈ 0.64, e

energia abaixo da energia de transição de fases. A condição inicial do sistema satisfaz a GVC. Esta é

uma forma de preparar o sistema com uma condição inicial que seja o próprio estado final, após a sua

evolução. Observa-se que a RV, que precede o estado quase-estacionário de não equilíbrio, é muito

menos intensa que nos casos anteriores. Como a distribuição inicial é virializada, tem-se F0 ≈ 0, exceto

no caso em que N = 103, no qual F0 cresce um pouco por conta do tamanho do sistema. Como foi

discutido, num sistema com poucas partículas, as flutuações são muito intensas e afetam os valores

das grandezas envolvidas durante a sua evolução.

Como a energia inicial é equiparável ao caso apresentado na Sessão (4.2), e em ambos os casos

o sistema evolui para um estado ferromagnético, era de se esperar que a virialização ocorresse muito

mais rapidamente com a imposição da GVC. De fato, a função virial relaxa pra zero logo após a RV e

passa a oscilar perto de zero. No entanto, observam-se ressonâncias nas curvas de energia e magne-

tização, que refletem o comportamento ressonante das partículas. Isso induz crescimentos da função

virial ao longo da evolução temporal do sistema. Como consequência disto, o sistema só relaxa de fato

para o equilíbrio virial e gaussiano nas mesmas escalas de tempo do caso relatado na seção (4.2), cuja

condição inicial não obedece a GVC.

Pode-se observar que o processo de RV e a ida pro estado quase-estacionário ocorrem em escalas

de tempo que independem de N e das condições iniciais do sistema. No entanto, mostrou-se que a

virialização é um processo que depende sensivelmente de N e da energia resultante das condições

iniciais do sistema.

Vê-se que o sistema pode atingir um estado quase estacionário muito próximo do equilíbrio virial

rapidamente, desde que ele seja preparado com condições iniciais que satisfaçam a GVC, como mos-

trado na Sessão (4.3). Entretanto, é mostrado que as oscilações do campo médio pós RV levam o

sistema a se distanciar deste estado virializado, para evoluir de forma lenta até os equilíbrios virial e

termodinâmico. Mesmo que o sistema inicie num estado virializado, é possível dizer que estas condi-

ções iniciais específicas não interferem no tempo de ida para os equilíbrios virial e termodinâmico, que

ocorrem nas mesmas escalas de tempo que no caso da Sessão (4.2), na qual a waterbag não respeita
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a GVC. Dessa forma, é possível concluir que o tempo de virialização do sistema tem uma dependên-

cia com a energia inicial e o número N de partículas do sistema, mas não depende de como elas se

distribuem inicialmente.

Em suma, mostra-se que o tempo de virialização é completamente associado ao tempo de ida para

o equilíbrio termodinâmico no HMF. As escalas de tempo de ida para o equilíbrio virial e termodinâmico

independem de como as partículas se distribuem inicialmente, quando a energia inicial e o número N

de partículas são fixados. Por outro lado, mostra-se que as escalas de tempo desse processo de limite

aumentam sensivelmente com o aumento

• do número N ;

• da energia resultante das condições iniciais do sistema.

Como perspectivas futuras, deseja-se estudar mais detalhadamente como se dá a relação entre o

equilíbrio virial e o equilíbrio termodinâmico no HMF, estudando diretamente a evolução da curtose da

distribuição Ψ das partículas no espaço de fases até a distribuição gaussiana. O intuito é comparar a

evolução da função virial, a função F definida neste trabalho, até o equilíbrio virial com a evolução da

curtose da distribuição Ψp dos momenta das partículas.
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