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Standardowy model Ashkina-Tellera
Hamiltonian standardowego modelu AT [J.Ashkin, E.Teller,
PR 64, 178 (1943); C. Fan, Phys. Lett. 39A, 136 (1972)]

−
H

kB T
=∑

[ i,j ]
{K 2( si s j +σ i σ j )+K 4 si σ i s j σ j }

gdzie:
[i, j] - oznacza sumowanie po parach najbliższych sąsiadów
Ki = -Ji/kbT z i=2 lub i=4, zaś T jest temperaturą układu

J2  - energia oddziaływania pomiędzy spinami si i sj oraz σi i σj

        czyli zmiennymi  przyjmującymi wartości +/-1

J4 - energia oddziaływania czterospinowego  pomiędzy 

        parami spinów siσi i σjsj



<…> - średnia temperaturowa
Faza Baxter – każdy parametr porządku jest uporządkowany, 
ferromagnetycznie,

Faza para – wszystkie parametry porządku są równe 0

Fazy „<sσ>F”  i  „<sσ>AF ” 
tylko parametr <sσ> jest 
uporządkowany 
odpowiednio ferro- 
i antyferromagnetycznie

Faza „<s>”: <sσ> = 0, 
tylko jeden z parametrów 
 <s>  lub <σ> 
jest uporządkowany 
feromagnetycznie, drugi 
nie



Cel pracy
Celem pracy było zweryfikowanie istnienia słabych przejść 
fazowych pierwszego rzędu dla stałej sprzężenia K4  
zbliżającej się do punktu Isinga, gdzie K4 = 0 

Dla  K4 > 0, aż do punktu 
Potssa (K4 = K2 ≈ 0.157154 )
występują przejścia fazowe 
pierwszego rzędu, 
sygnalizowali to 
już Arnold i Zhang 
[P. Arnold, Y. Zhang, 
Nucl. Phys. B 501, 
803 (1997)] 



 Eksperyment komputerowy 
z wykorzystaniem  symulacji MC

Narzędziem, pozwalającym badać układy 
o dużej liczbie stopni swobody, 
jest mechanika statystyczna. 
Jednak obliczenia analityczne często 
nie dają rozwiązań 
nawet przy radykalnych uproszczeniach.

   Liczba stopni swobody w naszych próbkach 
jest zbyt duża, aby wziąć pod uwagę 
wszystkie stany układu.  



Przeprowadzając eksperyment komputerowy 
możemy przewidzieć zachowanie naszego układu 
w równowadze termodynamicznej. 
Stan naszego układu jest jednoznaczne określony 
przez hamiltonian

−
H

kB T
=∑

[ i,j ]
{K 2( si s j +σ i σ j )+K 4 si σ i s j σ j }

Równowagowe konfiguracje próbek 
o skończonych rozmiarach L3 (16 ≤ L ≤ 32) 
są generowane dla ustalonych wartości 
w hamiltonianie przy użyciu algorytmu Metropolisa.

Czas obliczeń: kilka godzin – kilka tygodni (1 CPU) 



Kumulanty Bindera
Punkty przemian fazowych są lokalizowane 

dla ustalonych wartości stałej K4 z przecięć zależności 
kumulantu Bindera Qα,L od wartości stałej K2 
[K. Binder, D.P. Landau, Phys. Rev. B 30, 1477 (1984)] 

Qα,L=
〈α 2

〉L
2

〈α 4
〉L

gdzie:
<αn>L  - oznacza n-tą potęgę 
parametru porządku spinów α 
(średni spin), α = s, σ lub sσ, 
uśrednioną po zespole 
niezależnych próbek o 
rozmiarach LxLxL 



K2
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V L=1−
〈 E4

〉L

3 〈E2
〉L
2

, V L
(α )=1−

〈 Eα
4
〉L

3 〈 Eα
2
〉L
2

,⇒

〈 Eα
n
〉L            oznacza n-ty moment 

energii wewnętrznej układu 
z 1 rodzajem stopni swobody 
[Challa, in., PRB 34, 1841 (1986)]

            oznacza n-ty moment 
energii oddziaływania 
dla parametru porządku α,
α = s, σ, sσ  [GM, PRB 2004]

uśredniony po zbiorze niezależnych próbek 
o rozmiarach L×L×L 

Kumulanta Challi                Uogólnione kumulanty

〈 En
〉L







K4 = 0.02 
spins s 

no minimum

      KDM 
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Wykorzystanie uogólnionych kumulantów Challi

Kumulant VL → 2/3 w granicy L → ∞ 

dla ciągłych przejść fazowych

Dla przemian fazowych 1 rodzaju mamy

V α,L→∞
min =1−

2(〈 Eα 〉+
4
+〈Eα 〉−

4
)

3(〈 Eα〉+
2
+〈 Eα 〉−

2
)

w granicy L → ∞, 〈 E〉±=〈E 〉 (T→T c∣±).







Zależność ciepła ukrytego w od parametru Zależność ciepła ukrytego w od parametru KK44  

KDMKDM

Modelowanie dowolnie słabych przemian fazowych 1. rodzajuModelowanie dowolnie słabych przemian fazowych 1. rodzaju
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The curves 
from MC simul. 
(finite size samples) 
exhibit characteristic 
round off. 

1st order 
phase 
transitions

The true picture 
of phase 
transition 
one obtains 
in the thermodyn. 
limit.

21





E+ zbyt wysoko



E+ zbyt nisko





       E+           E = E+ – E– 
0.203      0.1012
0.205      0.1022
0.206      0.1027
0.20676  0.1031
0.207      0.1032
0.208      0.1037
0.210      0.1047

Pomiędzy prostymi obwiednimi 
0.20676  0.1048 

Analiza zależności ciepła przemiany E = E+ – E– 
od precyzji graficznego ustalenia wartości E+ 
dla K4 = 0.1; spiny s
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