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Resumo

Neste trabalho, estudamos sistemas om araterístias diferentes mas que apre-

sentam omportamento rítio. Na primeira parte, a partir de modelos que es-

tudam avalanhes usando bloos e molas e utilizando adeias de bits simulamos

estes sistemas de maneira simples e onseguimos obter resultados que são om-

patíveis om os já mostrados na literatura. A seguir, desrevemos um método

para analisar séries temporais om tendênias que serve para retirar tendênias

de baixas frequênias da mesma. Finalmente, desrevemos a realização de uma

experiênia de fragmentação em gotas de merúrio que repetimos para tentar

obter melhores resultados.



Abstrat

In this work we study ritial behaviour in systems with di�erent harateristis.

In the �rst part, beginning with blok and spring models for avalanhes, we use

bit hains for simple simulations of these models and obtain results ompatible

with those published in the literature. Next, we desribe a new method to analyse

temporal series whih is useful to extrat the low frequeny tendenies. Finally, we

desribe the realisation of an experiment using merury drops, whih we repeated

to obtain better results.
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Introdução

O estudo de fen�menos naturais em sistemas de muitos orpos e interações entre

eles ganhou uma ferramenta muito importante nas últimas déadas, a simulação

omputaional. Atualmente, é exigido à iênia respostas mais omplexas que

no passado. A análise desses sistemas resultam numa in�ação da quantidade de

variáveis a ser abordada no estabeleimento do problema, estabeleimento de hi-

póteses para o modelo, proposição de teorias - guias para a busa de uma solução

- ontrole, aferimento e aproximação da solução. Através da modelagem om-

putaional podemos resolver problemas nos momentos em que álulos teórios,

numérios e experimentos não nos ofereem resultados onsistentes. As abor-

dagens geralmente são muito restritas e as aproximações feitas, algumas vezes,

desprezam muitas araterístias importantes dos sistemas estudados. O estabe-

leimento desta onepção de tratamento e abordagem de problemas omplexos

em iênia, bem omo de sua solução a partir deste modelo, onsiderando uma

diversidade de modelos qualitativos, e sobretudo modelos quantitativos, em abor-

dagem numéria usualmente omputaional, busa assim superar a inerteza na

trajetória de evoluçãoo do problema sob análise, e sobre as variáveis do problema.

Os experimentos também são restritos aos limites dos laboratórios nos quais são

realizados e à poua failidade em reproduzir várias vezes o mesmo experimento,

mudando algumas variáveis. Além disso, os experimentos deste tipo geralmente
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só podem tratar uma quantidade muito pequena de elementos. Por exemplo, on-

siderando o estudo de terremotos, a experiênia torna-se inviável devido ao seu

poder destrutivo. Nestes asos, as simulações se onvertem numa ferramenta im-

portante, pela �exibilidade de tratar um número relativamente grande de elemen-

tos e também pela failidade de repetir os experimentos seguidamente estudando

uma grande quantidade de variáveis. Mediante a representação de algumas a-

raterístias por variáveis omputaionais, podemos estudar alguns aspetos dos

sistemas em questão de forma muito e�az.

Algumas vezes, ao estudarmos determinados sistemas nos deparamos om o

fato das equações orrespondentes não poderem ser resolvidas analitiamente ou

através de ferramentas matemátias tradiionais. Então, fazemos uso das ferra-

mentas omputaionais para resolver numeriamente aquelas equações analítias

não solúveis. Em outros asos a limitação parte logo do iníio pelo fato de não

podermos propor nenhuma equação apaz de desrever a dinâmia do sistema

estudado e ontamos somente om desrições das propriedades da evolução tem-

poral ou espaial deste sistema. Neste aso, simulamos a evolução dos sistemas a

partir de determinadas ondições iniiais, programando as itadas propriedades.

A desrição mirosópia dos sistemas na meânia estatístia ontribuiu para

que sua metodologia fosse apliada em outras áreas do onheimento, não res-

tringindo-se apenas à Físia. No prinípio, estas ténias se apliavam somente

a estudos de sistemas termodinâmios. Mais tarde, a desrição dos omponentes

de uma população num sistema biológio, ou as variações na bolsa de valores

nos sistemas eon�mios passaram a ser estudados adotando o mesmo ponto de

vista empregado no estudo de partíulas interagentes de um gás ou aoplamento

de spins de um material ferromagnétio. Isto não foi feito om a intenção de

ofereer respostas a todos os problemas que surgem nestes sistemas, mas sim om



Introdução 3

o interesse de mostrar uma visão mais geral e abrangente das araterístias do

problema.

A meânia estatístia é muitas vezes apaz de nos indiar o tipo de om-

portamento que o sistema estudado terá. Ela pode nos dizer se seremos apazes

de prever ou não o estado futuro do sistema a partir de uma situação iniial,

identi�ando o tipo de regime em que o sistema se enontra. Uma grande parte

dos sistemas interdisiplinares estudados pela meânia estatístia faz parte dos

hamados sistemas omplexos. Esses sistemas reebem esse nome porque eles

devem apresentar um omportamento que não é failmente previsto a partir do

omportamento dos seus omponentes.

Muitos dos sistemas omplexos apresentam omportamentos rítios. Estes

omportamentos estão relaionados om as transições de fases, que aonteem

na termodinâmia. Por exemplo, ao onsiderarmos um sistema ferromagnétio,

existe uma temperatura abaixo da qual o material adquire uma magnetização

espontânea. Próximo deste ponto, o omportamento do sistema é ompletamente

diferente das outras temperaturas: no ponto rítio, as orrelações espaiais e

temporais não deaem mais em forma exponenial e sim de forma algébria. Mui-

tas das propriedades físias do material, omo a magnetização, suseptibilidade,

alores espeí�os, et., também omportam-se na forma de leis de potênia em

função da temperatura, próximo ao ponto rítio. O sistema adquire memória,

o que faz que o estado do sistema dependa de estados anteriores, distantes no

tempo. As orrelações espaiais são de longo alane, o que faz as perturbações

loais afetarem o sistema inteiro. A ritialidade, então, é araterizada pela forte

in�uênia mútua dos elementos que ompõem o sistema, que se omporta então

de forma não-linear: o todo é bem diferente da soma algébria das partes.

Os sistemas om dinâmia de limiar apresentam justamente este tipo de om-
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portamento rítio e ainda estão dentro da lasse de sistemas hamados �rítios

auto-organizados�, devido a se desenvolverem dentro da ritialidade sem que se-

jam a ela direionados por nenhum tipo de ontrole externo, omo era o aso

da temperatura no exemplo do ferromagneto. O fato destes sistemas estarem

justamente no ponto rítio faz om que eles estejam mudando onstantemente,

em proessos de transientes muito longos, entre diferentes estados e perorrendo

regiões onsideráveis do espaço de estados possíveis, de forma não-ergódia, o

que quer dizer que nestes proessos as médias temporal e espaial podem ser

diferentes.

No Capítulo 1, nós desenvolvemos e usamos um modelo do tipo bloo-mola

onde a posição de equilíbrio de ada bloo na superfíie depende do balanço entre

o atrito estátio loal e as forças elástias. No Capítulo 2, estudamos diferentes

tipos de tendênias embebidas em sinais orrelaionados om diferentes frequên-

ias. Apliamos os métodos DFA e Função de Flutuação Média em séries om

tendênias de baixas frequênias adiionadas a algum ruído e veri�amos que es-

tes não se saem bem para identi�ar orrelações que existem nestes sinais. Então,

apresentamos um novo método que remove a tendênia da série, permitindo-nos

identi�ar a orrelação existente nos dados. No Capítulo 3, desreveremos a

experiênia que realizamos om gotas de merúrio bem omo alguns resultados

experimentais na área e o modelo sugerido para justi�ar a distribuição experi-

mental de fragmentos observada.

Finalmente, apresentamos algumas onlusões e perspetivas gerais dos tra-

balhos apresentados. Embora a grande variedade dos assuntos estudados neste

trabalho di�ultem a apresentação de uma só onlusão, baseados nas disus-

sões apresentadas no �nal de ada apítulo mostramos as impliações dos nossos

resultados.



Capítulo 1

Modelos estoástios para estudar

avalanhes

1.1 Introdução

Terremotos têm sido há muito tempo reonheidos omo resultado de uma insta-

bilidade do tipo isalhamento gerada pelo atrito nas falhas naturais quando oorre

o movimento das plaas tet�nias. Embora oorram eventos para outros tipos

de falhas, nos onentraremos apenas em eventos desse tipo, que tem sua ruptura

iniial em loais próximos à superfíie da Terra, porque seu movimento unidi-

mensional torna sua simulação mais fáil que outros tipos de falhas. A rosta

sólida exterior da Terra repousa em uma asa tet�nia que está dividida em

plaas móveis, tendo veloidades relativas da ordem de pouos entímetros por

ano. Por outro lado, forças de atrito surgem na interfae rosta-plaa �xando-as.

Portanto, existe uma ompetição entre a força de atrito que tende a �xar a plaa

e a força elástia restauradora. Durante o terremoto, o estado da falha muda

rapidamente, a tensão é redistribuída entre as plaas e o proesso de aúmulo de
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tensão se reiniia [1�3℄.

O interesse nestes fen�menos divide-se entre aadêmio, om o desenvolvi-

mento de modelos que ajudem a deifrar suas araterístias e prátio, om o ob-

jetivo de prever ou minimizar seus efeitos, prinipalmente porque grandes eventos

podem ausar grandes destruições se oorrerem em áreas densamente povoadas.

Dessa forma, é de grande importânia entender suas araterístias sendo a pre-

visão um dos objetivos a ser alançado. A realização bem suedida deste objetivo

teria onsequênias eon�mias óbvias, espeialmente para as regiões do planeta

que estão sujeitas à onstante atividade sísmia. Muitos problemas fundamentais

no estudo de terremotos permaneem obsuros e uma das di�uldades é a impos-

sibilidade de aessar mirosopiamente a dinâmia das falhas: as observações

empírias atuais são resultado de medidas feitas no desloamento da rosta ter-

restre e da deteção de ondas sísmias. A oorrênia de um terremoto depende do

atrito entre as rohas que onstituem a falha. Infelizmente, nosso entendimento

sobre o proesso da fratura nas falhas ainda é pobre e não temos onheimento

preiso das leis que araterizam a dinâmia das falhas do tipo isalhamento. Uma

questão fundamental no estudo de terremotos é omo as propriedades dos eventos

sísmios dependem dos detalhes da dinâmia e do material das plaas tet�nias

que araterizam as falhas sísmias. Na verdade, modelos de terremotos om

vários níveis de simpli�ação têm sido propostos em geofísia e físia estatístia,

e suas propriedades estatístias têm sido estudadas de forma extensiva prini-

palmente por meio de simulações omputaionais. Através da simulação desse

problema, nós podemos ontrolar failmente parâmetros do sistema que podem

ser impossíveis de serem alterados em falhas naturais.

Qualquer modelo ou teoria que pretenda expliar a oorrênia destes fen�me-

nos deveria também dar uma expliação satisfatória das estatístias existentes.
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É bem onheido que estes fen�menos seguem leis empírias para a distribuição

de suas magnitudes e para a distribuição de intervalos temporais entre tremo-

res posteriores (aftershoks). Estas leis são onheidas omo: lei de esala de

Gutenberg-Rihter [4℄ - que sugere ser o proesso do terremoto largamente inva-

riante sob mudança de esala; e a lei de Omori [5,6℄ para hoques posteriores. Se

N(M) é o número su�ientemente grande de terremotos registrados em uma dada

região om magnitude M ou maior, o grá�o logarítmio de N(M) ontra M re-

vela uma linha reta om inlinação igual a −ω [ver Figura 1.1℄. Na esala Rihter,

a magnitude M orresponde ao logaritmo da medida da amplitude, M ∝ log[E],

onde E é a energia liberada por um terremoto e portanto N(E) ∝ E−ω, uma lei

de potênia. Em muitas regiões ao redor do mundo, ω é uma onstante medida

experimentalmente tipiamente igual a 1 [7℄. Um valor de ω signi�ativamente

diferente de 1 pode estar relaionado a problemas om o onjunto de dados uti-

lizado para fazer a medida. Leis de potênia ontêm uma importante simetria:

reesalando a variável por algum fator λ produziremos uma função om a mesma

forma, apenas multipliada por uma onstante: N(λE) ∝ λ−ωN(E). Então, po-

demos dizer que esta é uma forma invariante sob mudança de esala: ela paree

a mesma em qualquer unidade. Sem nenhuma referênia a unidades, a estatístia

de terremotos em torno de magnitude 8 paree idêntia a de terremotos em torno

de magnitude 4, ainda que o anterior tenha uma amplitude 104 vezes maior que

o último. A presença da invariânia sob a mudança de esala aoplada om a

onipresença desta lei em diversas ondições geológias india que as propriedades

estatístias de grande esala para terremotos podem ser insensíveis aos detalhes

mirosópios. Modelos propostos para o estudo de terremotos têm sido onside-

rados aeitáveis se são apazes de reproduzir o omportamento sugerido por estas

leis.
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Figura 1.1: O número umulativo de terremotos om intensidades maiores ou

iguais a uma dada magnitude na Califórnia do Sul de janeiro de 1985 até agosto

de 1999 (atálogo do Centro de terremotos da Califórnia do Sul). Aproximada-

mente 200.000 eventos são mostrados [Figura reonstruída a partir dos dados da

referênia [8℄℄.
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Neste apítulo, nós desenvolvemos e usamos um modelo do tipo bloo-mola

onde a posição de equilíbrio de ada bloo na superfíie depende do balanço entre

o atrito estátio loal e as forças elástias. Nós alulamos a probabilidade, P (s),

da oorrênia de avalanhes om um tamanho maior ou igual a s, ahando que

nossos resultados são onsistentes om a fenomenologia e também om modelos

apresentados anteriormente que exibem leis de potênia que alançam muitas

déadas. Nós mostramos que o modelo de trem pode ser mapeado em uma pilha

de areia estoástia e estudamos uma variante deste modelo para grãos não-

esférios [9℄. Nós mostramos que, neste aso, o modelo tem um omportamento

rítio apenas para grãos om razão de aspeto grande, omo já foi mostrado

em experiênias feitas om pilhas de arroz reais [10℄. A inéria de grãos já em

queda também umpre um papel fundamental no desvio da ritialidade no limite

das maiores avalanhes [11�13℄. Grãos alongados tendem a não rolar om tanta

failidade, o que explia seu omportamento rítio ampliado.

1.2 Modelos para terremotos

Vários modelos baseados nas evidênias observadas para a esala de grandes mo-

vimentos da rosta terrestre, isto é, na dinâmia das plaas tet�nias deslizando

uma ontra outra, têm sido propostos para investigar terremotos [8, 14�17℄. O

tratamento destes problemas do ponto de vista da ompetição entre o atrito e

o arrasto das plaas leva-nos a uma desrição não-linear do fen�meno. Para

desrever meios ontínuos, geralmente resolveríamos um onjunto de equações

difereniais pariais, que tornam-se extremamente ustosas em termos de tempo

omputaional quando esalamos o problema a dimensões reais. É possível, no

entanto, simpli�ar o problema imaginando que as faes opostas de uma falha são
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representadas omo uma rede bidimensional de massas onetadas por molas.

Em 1967, Burridge e Knopo� [14℄ propuseram um modelo baseado na idéia

desrita aima, que imita a dinâmia da falha do tipo isalhamento para eventos

reais [18, 19℄, e uja dinâmia poderia ser resolvida numeriamente. O sistema

que eles estudaram onsistia de uma adeia de massas aopladas por molas e em

ontato om uma superfíie rugosa. Cada mola onetada representa uma seção

ontínua da linha da falha, dando um aoplamento elástio linear entre os bloos

que representam as irregularidades na interfae da falha [14℄. Esta experiênia foi

a preursora do modelo de trem onde a mola onetada ao primeiro bloo gera

a instabilidade. Os resultados para o modelo BK e os que vieram a seguir dão

um omportamento para a distribuição de eventos que onordam om a Lei de

Gutenberg-Rihter. Na maioria desses modelos onsidera-se essenial que a força

de atrito exiba uma propriedade (fritional weakening property para instabilidade

dinâmia orrespondente a um terremoto, ou seja, o atrito deveria tornar-se mais

frao quando o bloo desliza. Uma das formas mais simples da força de atrito

vastamente utilizada é uma veloity-weakening frition fore [1,20℄. Essa forma é

utilizada devido a observação da mesma em eventos reais.

Outro modelo que é fenomenologiamente similar às falhas reais foi proposto

por Olami, Feder e Christensen [15℄, onheido omo modelo OFC. Este modelo

usa um ampo dinâmio que é oloado para representar uma força loal, sobre

uma rede regular. O valor do ampo é atualizado sinroniamente sobre toda

a rede para intervalos de tempo disretos, aumentando monotonia e uniforme-

mente até um valor limite. Uma vez que este limite é alançado para um sítio,

dizemos que este tornou-se instável e o valor do ampo para o mesmo é reolo-

ado em algum valor residual, frequentemente tomado omo zero, enquanto uma

fração do valor pelo qual ele é diminuído é distribuída entre seus vizinhos. Se esta
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fração é menor que a unidade, o modelo é dito ser não-onservativo. Comporta-

mentos omplexos podem surgir devido ao agrupamento da variável do ampo,

levando a uma asata de sítios que tornam-se instáveis em sequênia. A eso-

lha de vizinhos de ada sítio pode ser realizada uma vez, obedeendo à métria

regular da rede ou aleatoriamente, ou de outro modo uma nova lista de vizinhos

pode ser esolhida para ada atualização. O último método de redistribuição de

vizinhos destrói qualquer orrelação espaial existente no sistema [21℄. Mesmo

quando este modelo usa apenas interações loais de urto-alane, ainda exibe

um omportamento similar às leis empírias. O modelo OFC é uma extensão

numéria para uma rede bidimensional do modelo BK.

Nós notamos que modelos om interações de longo-alane também têm sido

analisados e mostram omportamentos que seguem a fenomenologia empíria [8℄.

Quando tratamos de bloos deslizantes, em geral, onsideramos que o sistema está

no regime super-amorteido embora o regime sub-amorteido tenha sido também

estudado por Elmer [22℄. Ao onsiderarmos o regime super-amorteido estamos

desonsiderando a inéria [11, 12, 23℄, ou seja, supondo que ela não representa

nenhum papel na dinâmia do sistema. Ao fazermos isto, não levamos em onta

possíveis meanismos ondulatórios para a relaxação da energia e tensão.

Em 1992, Souza Vieira investigou um modelo meânio om bloos e molas,

inspirado pela experiênia de Burridge-Knopo� para simulação da dinâmia de

terremotos. O modelo onsiste em uma adeia unidimensional de bloos one-

tados por molas. Cada bloo está em ontato om a superfíie rugosa inferior, e

uma das extremidades da adeia é puxada om uma veloidade onstante. Este

modelo é ompletamente determinístio. Usamos estes modelos omo ponto de

partida para estudar o efeito do atrito independente da veloidade. Os bloos

estão onetados por molas ideais om a mesma onstante elástia (por onveni-
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ênia esolhemos k = 1). A estabilidade de ada bloo é dada pelo balanço entre

forças elástias exeridas pelas molas que o onetam a outros bloos e o atrito

estátio loal. Então, sempre que (
∑

i
~Fi) > 0, o bloo i mover-se-á até o próximo

ponto onde (
∑

i
~Fi) = 0, om (

∑

i
~Fi) < 0 nuna oorrendo. Fundamentalmente,

um terremoto é uma fratura que não se desenvolve instantaneamente, mas é ini-

iada loalmente e propaga-se rapidamente através da superfíie da falha. Ela

para eventualmente, ou devido à energia dissipada ou quando enontra uma forte

aspereza, ou muitos pontos de ontato. Nós modelamos estas asperezas omo

pontos de ontato aleatórios entre as duas superfíies. A força de atrito máxima,

Mi é devida a pontos de ontato entre o bloo e a superfíie aleatoriamente es-

palhados. Nós representamos a rugosidade de ambas as superfíies por meio de

adeias binárias. Cada bit representa as propriedades médias da superfíie sobre

um pequeno omprimento arbitrário a. Se, por exemplo, uma erta região é mais

proeminente que a média, o bit orrespondente é oloado 1, e será 0 aso ontrá-

rio [13℄. Então, quando o bloo é oloado em ontato om a superfíie, as regiões

que ontribuem para o atrito são apenas as que tem 1 em loais orrespondentes

de suas adeias de bits e Mi é o número de tais oinidênias.

Uma adeia de bloos é oloada sobre uma superfíie em uma on�guração

iniial qualquer. O bloo situado mais à direita da adeia, ou bloo 0, hamado

de �loomotiva�, move-se a uma veloidade onstante para a direita e puxa seu

vizinho da esquerda na adeia. O movimento da loomotiva é o gerador de insta-

bilidade no sistema. A dinâmia do sistema é dada a seguir. A simulação omeça

em um equilíbrio global: a força total em ada bloo é 0. A ada passo, a loo-

motiva move-se uma unidade de distânia para a direita e um ontador de tempo

é inrementado. Depois de alguns passos, seu vizinho à esquerda pode estar em

um estado instável e uma avalanhe terá iníio. Durante a avalanhe, as posições
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Figura 1.2: Figura esquemátia do nosso modelo de trem. A parte destaada

mostra omo o atrito é alulado.

dos bloos são atualizadas da seguinte forma: O bloo i está situado em alguma

posição da adeia. O bloo i−1 está Xi posições à direita do bloo i e o bloo i+1

está Xi+1 posições à esquerda do referido bloo, puxando o bloo i que se moverá

uma quantidade de passos à direita até que ∆Xi = Xi − Xi+1 ≤ Mi, onde Mi é

o atrito máximo entre o bloo i e a superfíie logo abaixo dele. Neste momento,

a posição do bloo i + 1 é atualizada para a nova posição Xi+1 da mesma forma.

Repete-se este proedimento ao longo da adeia tantas vezes quanto neessário

até que o equilíbrio global seja atingido. Um modelo om atrito estoástio tal

omo o nosso foi proposto anteriormente para se estudar a dinâmia araterístia

de um bloo deslizando em um plano inlinado [13℄. Ilustramos este modelo na

Figura 1.2. Nós podemos de�nir o tamanho de uma avalanhe de duas manei-

ras diferentes para este sistema: o número de bloos que são movidos em uma

avalanhe ou a quantidade de vezes que ada bloo é movido durante todo o

evento. Nossos resultados mostram o mesmo omportamento qualitativo em um

ou outro aso, nós �aremos om a segunda de�nição. Consideramos que uma

avalanhe não está terminada até que todos os bloos estejam novamente em uma

on�guração estável.

Cada bloo e ada parte da superfíie é representada por uma adeia aleató-

ria de bits, �xa durante todo o movimento. É possível variar o tamanho dessas
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Figura 1.3: (a) Primeiros 5000 termos da série da superposição das adeias da

superfíie; (b) Grá�o da função de �utuação para a série da superposição das

adeias da superfíie. Os expoentes se aproximam de α = 0.5 mostrando que essa

série é de um ruído aleatório.
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adeias, permitindo que eles sejam de 1, 2, 4, . . . , 32 ou 64 bits. A superfíie é

formada quando oloamos as adeias juntas om seu tamanho típio podendo

hegar a 105 bits. A superfíie é �nita. Para onstruirmos as adeias de bits para

formação do sistema, primeiramente riamos um padrão aleatório omum, que é o

mesmo para todos os bloos da superfíie. Cada bit ao longo da superfíie, então,

é troado om uma probabilidade Ct. Um outro padrão aleatório omum a todos

os bloos também é riado. Cada bit é então troado om probabilidade Cb. Os

valores que estas quantidades podem assumir representam uma variação na quan-

tidade de 1s nas adeias de bits signi�ando o aumento ou não na quantidade de

asperezas no sistema. Os padrões de formação das adeias de bits para os bloos

e para a superfíie não introduzem orrelação ao sistema. u(i) é a série resultante

da superposição entre a adeia de bloos e a superfíie. Um exemplo é mostrado

na Figura 1.3(a) om Ct = 0.5. Esta superposição nos dá a quantidade de bits

que são diferentes entre diferentes adeias. Calulamos a função de �utuação

dessa série para veri�armos seu expoente de orrelação. Os expoentes obtidos

para as séries om onentrações de bits Ct = 0.1 e Ct = 0.5 foram pratiamente

idêntios e mostram que não existe orrelação nessas séries [ver Figura 1.3(b)℄.

Na Fig. 1.4 nós mostramos os resultados para uma amostra de 6×106 eventos,

após esperar um tempo de transiente de 6 × 106 avalanhes. Nós enontramos

um omportamento tipo lei de potênia e alulamos o expoente 0.55 ± 0.04.

Apesar da simpliidade deste modelo, podemos ompará-lo favoravelmente

om modelos anteriores bem omo om os dados oletados de eventos reais. Em-

bora nosso modelo use uma força de atrito estoástia, diferentemente dos mo-

delos de trem determinístios, nós ahamos um valor para o expoente onsistente

om os enontrados nos outros modelos. Nossos resultados indiam que a força

de atrito dependente da veloidade não é um fator determinante para o apare-
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imento do omportamento omplexo deste sistema, omo sugerido nos modelos

anteriores [16,17℄.

Se admitirmos a violação da tereira lei de Newton, isto permite-nos tes-

tar sistemas om tamanhos muito maiores, para os quais nós obtemos o mesmo

omportamento das distribuições para tamanhos de avalanhes. Para que essa

violação aonteça supomos que ada bloo é puxado apenas por um lado da a-

deia. Depois que o bloo mais à direita é puxado, veri�a-se o balanço das forças

em ada bloo. Neste aso, a omparação é feita entre o bloo que está sendo

atualizado e seu vizinho imediatamente anterior. Se a força é menor, o bloo

estará em equilíbrio. A simulação feita dessa maneira torna-se mais vantajosa

omputaionalmente porque nós preisamos varrer a adeia toda apenas uma vez

para ada avalanhe, sendo essa a únia razão para testá-la.

De fato, o modelo trem om a tereira lei orresponde ao modelo Oslo isotró-

pio. O modelo sem a tereira lei é equivalente a um modelo de pilha de areia

onde o ritério de estabilidade relaiona-se ao valor da altura, e não ao valor da

inlinação [24℄. Isto está relaionado ao fato de que, para esta última variação,

a estabilidade depende apenas do puxão de um únio vizinho, enquanto para o

modelo anterior, a estabilidade depende da diferença entre os puxões de seus 2

vizinhos - mapeamos esta diferença na inlinação loal.

Em nossa versão do modelo de trem, a maneira omo as adeias de bits são

formadas não nos permite manipular diretamente a distribuição do ruído alea-

tório (atrito estátio), e sua variânia em partiular. A questão se este modelo

é sensível à variânia do ruído, um fen�meno que é melhor revelado em outros

exemplos, tal omo noise-indued ordering [25℄, pode não ser aessível neste on-

texto. Para evitar esta inonveniênia abandonamos a idéia de gerar o ruído

indiretamente, omo feito antes, e o extraímos de uma distribuição pré-de�nida
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Figura 1.4: Grá�o log-log da probabilidade, P (s), de enontrar avalanhes mai-

ores que s, omo função de s. Médias foram tomadas sobre 6 × 106 eventos. As

três urvas, desloadas de 1.9 em esala logaritmia no eixo y, representam on-

entrações de bits diferentes, om (∗) para Ct = 0.1 e Cb = 0.5, (�) para Ct = 0.3

e Cb = 0.2, e (•) para Ct = 0.5 e Cb = 0.5. A linha pontilhada orresponde a

uma lei de potênia om expoente igual a 0.51.
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om a possibilidade de esolha da variânia. No nosso aso, esta estratégia de-

veria levar-nos a esolher um novo Mi a ada vez que um bloo se move daquela

distribuição. Infelizmente este algoritmo enfraquee o apelo do modelo que te-

mos utilizado até agora. Observando que, om o ruído sendo gerado diretamente

de uma distribuição, existe um mapeamento perfeito para um modelo de pilha

de areia, nós preferimos examinar o impato da distribuição do ruído usando a

linguagem de pilhas de areia, om o benefíio adiional de podermos fazer uma

omparação mais rápida entre nossos resultados e o que já é onheido sobre esta

lasse de modelos na literatura.

1.3 Mapeamento em um modelo de pilha de areia

Nesta seção, mapearemos a variante do modelo de trem em um aut�mato e-

lular [26�28℄ que desreveremos a seguir. Nós onsideramos uma pilha de areia

unidimensional de omprimento L e uma variável inteira, hi, que representa o

número de grãos em ada sítio, i = 1, . . . , L. O número de sítios é equivalente ao

número de bloos no modelo de trem. A distânia entre o bloo i e seu vizinho à

direita, X(i), é mapeada na altura da pilha para o sítio i, hi. A inlinação loal

da pilha zi = hi −hi+1 representa a força elástia líquida no bloo i do modelo de

trem, zi = Xi −Xi+1. Um sítio i torna-se instável quando sua inlinação loal zi,

que é agora a base para o ritério de instabilidade, exede um valor de limiar zc
i .

Neste evento, um grão é movido do sítio instável para seu vizinho abaixo, dimi-

nuindo 2 unidades da inlinação loal, aumentando Xi+1 e diminuindo Xi ambos

por uma unidade. O sítio em que o grão foi adiionado pode, então, tornar-se

instável e omeçar uma asata de instabilidades ao longo da pilha. A inlinação

limiar zc
i , ujo papel no modelo de pilha de areia é equivalente ao da força de
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atrito estátia máxima Mi no modelo de trem, é sorteada de uma distribuição

a ada vez que um grão tomba de um sítio i para seu vizinho. Neste aso, as

atualizações da dinâmia de pilhas são onduzidas pelo arésimo de um grão a

ada tempo no primeiro sítio da pilha. Para obtermos uma maior veloidade de

exeução da simulação, ao �nal de ada asata de tombamentos o número exato

de grãos neessários, nadd = zc
0 − z0 + 1, para que aonteça a instabilidade do

primeiro sítio é adiionado,

h0 → h0 + nadd levando a z0 → zc
0 + 1. (1.1)

Desta maneira, ada exeução do modelo é equivalente a um bloo sendo

puxado om uma veloidade onstante. Quando um sítio i torna-se instável, um

grão tomba dele para o seu vizinho da direita,

hi → hi − 1, hi+1 → hi+1 + 1 levando a (1.2)

zi → zi − 2, zi±1 → zi±1 + 1. (1.3)

Desde que o último �arro� não tem vizinho a sua esquerda, o modelo de trem

é equivalente a uma pilha de areia om ondição de ontorno aberta, hL+1 = 0.

Nenhum grão é adiionado à pilha durante a avalanhe, que pára quando o sistema

aha um estado globalmente estável om zi < zc
i para ada sítio i. Grãos são,

então, adiionados e uma nova avalanhe pode ser iniiada. Na Figura 1.5, nós

ilustramos este modelo e mostramos sua orrespondênia om as variáveis do

modelo de trem.

Agora, nós omparamos os resultados obtidos om a simulação das duas dinâ-

mias. Para uma pilha de areia om ondições abertas de ontorno nós esolhemos

para zc
i , uma variável inteira aleatória, uma distribuição uniforme om limites en-
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Figura 1.5: Figura esquemátia mostrando o mapeamento entre os modelos bloo-

mola e pilha de areia.

tre 1 e 16, que deveria ser omparada om o modelo de trem om 32 bits para

ada bloo. Estatístias feitas para distribuição de frequênia para o tamanho

das avalanhes foram oleionadas e mostradas na Figura 1.6(a). Como esperado,

os resultados são equivalentes. Quando a distribuição uniforme para zc
i é tomada

entre o intervalo inteiro [1, 2] a pilha de areia é onheida omo modelo Oslo [26℄.

A distribuição de frequênia não-aumulada para este limite é apresentada na Fi-

gura 1.6(b) e mostra um omportamento do tipo dente-de-serra para os menores

tamanhos de avalanhes.

A questão sobre o omportamento rítio de pilhas de areia reais na natureza

foi abordada em um trabalho muito importante e om forte in�uênia nos desen-

volvimentos posteriores na área, que desrevia experiênias feitas om pilhas de

grãos de arroz [10℄. Nele mostrou-se que a frequênia da distribuição de avalan-

hes pode ou não apresentar a assinatura do omportamento rítio [29℄ quando

grãos om razões de aspeto (omprimento/largura) diferentes foram usados. A

partir deste resultado experimental, resolvemos investigar se poderíamos obter
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tal omportamento no modelo de pilha de areia. Para isso, tínhamos que oloar

as variáveis zi omo sendo reais de tal maneira que permitissem simular uma

orientação aleatória dos grãos nos sítios da rede unidimensional. A introdução

da razão de aspeto no modelo permite-nos simular situações onde os grãos não

são ompletamente isotrópios. Na experiênia, a anisotropia dos grãos gera uma

variedade de empaotamentos [10℄. Esse empaotamento nos diz omo os grãos

estão dipostos na pilha. Nós podemos, portanto, simular sistemas om razões de

aspeto diferentes e examinar o omportamento da distribuição de frequênia de

avalanhes que resulta. Nós estabeleemos a largura do sítio omo sendo nossa

unidade e seu omprimento é dado então pela razão de aspeto. Neste aso,

a dinâmia tem que ser modi�ada. Nós alimentamos o sistema ainda através

do seu primeiro sítio, oloando-o instável e permitindo sua relaxação. Então,

veri�amos as instabilidades nas inlinações que podem ter surgido por ausa

redistribuição de grãos. Se a inlinação em algum sítio é maior que zc
i , zi > zc

i ,

um grão é movido para a direita, adiante na pilha de areia, hi → hi − [1, q],

hi+1 → hi+1 + [1, q], onde [1, q] é um número aleatório entre a largura e o om-

primento do grão, desde que sua largura é nossa unidade de omprimento. Esta

estratégia simula uma orientação aleatória do grão, ambos no sítio de onde está

vindo e naquele para o qual é movido. Esta regra de relaxação é usada até que

todos os sítios tenham uma inlinação estável zi ≤ zc
i , antes que um novo grão

seja adiionado ao primeiro sítio.

Na Figura 1.7(a) nós mostramos os resultados para esta dinâmia om siste-

mas de tamanhos diferentes, um valor real para zi e grãos esférios (q = 1.). Nesta

�gura, fazemos também a binagem, ou seja, oloar os nossos dados em aixas om

o intuito de suavizar a urva. O expoente para esta urva é 1.52. As simulações

om razões de aspeto diferentes são mostradas na Figura 1.7(b). Nós ahamos
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um rossover entre o omportamento rítio e o não rítio quando nós mudamos

o valor da razão de aspeto. O omportamento da distribuição de frequênias das

avalanhes para valores grandes deste parâmetro - grãos elongados - é onsistente

om a ritialidade auto-organizada, enquanto valores menores deste parâmetro

nos leva a um omportamento não-rítio. Os resultados são mostrados para

simulações om os seguintes valores de razão de aspeto, q = 1.04 e q = 1.4,

respetivamente. Este resultado onorda qualitativamente om a experiênia

realizada na Ref. [27℄.

1.4 Conlusões

Nós investigamos o omportamento de alguns modelos que são onheidos por

produzir avalanhes e enontramos que a lei de esala fenomenológia de Gutenberg-

Rihter bem omo as leis de potênia enontradas em modelos do tipo BK são

reproduzidas failmente. Utilizando um modelo relativamente simples em que o

atrito estátio muda de ponto a ponto na superfíie nós modelamos o atrito inde-

pendente da veloidade. Nossos modelos são failmente simulados em qualquer

omputador, e nos ofereem mais �exibilidade na mudança de parâmetros om a

vantagem de podermos investigar diferentes regimes.

Nossos resultados mostram que a lasse de universalidade destes sistemas -

seus expoentes rítios - não depende de qualquer detalhe do modelo utilizado,

mesmo a tereira lei de Newton pode ser negligeniada. Nossos modelos são

utéis para a identi�ação dos detalhes de terremotos que são importantes para

o entendimento do omportamento das estatístias globais, numa área em que a

investigação experimental é difíil.

O modelo de trem estoástio pode ser mapeado em um modelo de pilha onde
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Figura 1.6: (a) Distribuição dos tamanhos de avalanhes para o modelo de trem

om bloos om 32 bits ada. Inserção: Resultado para o modelo de pilha de areia

usando os mesmos valores para as variáveis orrespondentes. Com o objetivo

de suavizar a urva, oleionamos os dados em aixas de tamanho 2n. Ambas

mostram omportamento algébrio sobre três déadas, om expoente de 1.52.

(b) Distribuição não-aumulada dos tamanhos de avalanhes para o modelo Oslo

onde zc
i ∈ [1, 2].
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Figura 1.7: (a) Distribuições não-umulativas de tamanhos de avalanhes para

uma pilha de areia om variáveis reais para o modelo Oslo om os seguintes tama-

nhos de rede L = 100, 200, 400 e para grãos esférios (q = 1.). (b) Grá�o log-log

das distribuições umulativas de tamanhos de avalanhes no modelo de pilha de

areia om variáveis reais. O omportamento rítio e o não-rítio são mostrados

para razões de aspeto diferentes. A urva om a razão de aspeto maior foi des-

loada vertialmente para uma melhor visualização. A linha pontilhada é uma

lei de potênia om expoente de 0.52.
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a inlinação rítia desrita por alguma distribuição estatístia, nos permitindo

ontrolar as araterístias desta distribuição e estudar a in�uênia de sua largura

no omportamento do sistema. Finalmente, permitindo que a inlinação loal

seja uma variável real, nós onseguimos investigar o efeito da razão de aspeto

dos grãos na distribuição das avalanhes e enontramos que estas distribuições

são onsistentes om omportamento rítio para grãos alongados apenas, omo

mostrado nos experimentos em pilhas de arroz.



Capítulo 2

Análise de séries om tendênias de

baixas frequênias

Muitas araterístias de fen�menos naturais podem ser analisadas através de

séries de observações dos dados que pretendemos estudar. As séries temporais de

dados �siológios [30, 31℄, eon�mios [32�34℄ ou da temperatura de um rio [35℄

podem exibir orrelações de urto ou longo alane. Estes sinais também podem

apresentar tendênias e/ou sazonalidades, que são um aspeto importante de

sua omplexidade. Estas tendênias podem introduzir di�uldades na análise

dessas séries. Neste apítulo, nós sugerimos um método simples para análise

de tendênias de baixas frequênias em séries temporais. Nós hamaremos este

método de Análise de �utuação om �ltragem de Fourier [36℄.

Usando este método, nós tentamos quanti�ar orrelações om tendênias

existentes em uma série temporal. Mostramos que, através do orte dos primeiros

termos da expansão de Fourier, é possível remover e�ientemente as tendênias

globais de baixa frequênia. Então, apliaremos estas ténias em séries arti�iais.
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2.1 Introdução

Nos últimos anos, a análise de séries temporais tornou-se um importante instru-

mento para o estudo do omportamento de muitos fen�menos naturais. O inte-

resse na análise das araterístias da série é de ordem prátia pois uma grande

variedade de sinais reais apresentam omportamento inesperado e podem exibir

orrelações de longo alane e/ou tendênias tais omo, por exemplo: a dinâmia

das batidas do oração [37�41℄, sequênias de nuleotídeos no DNA [42�44℄, o a-

minhar humano [45�48℄, séries limátias [49�51℄ e eon�mias [52℄. Dependendo

do resultado dessa análise podemos dizer, por exemplo, se um indivíduo sofre

de problemas ardíaos ou tem apnéia do sono, para ilustrar uma apliação em

sistemas �siológios [53�58℄.

Durante muito tempo, desrevia-se a atividade elétria normal do oração

omo �ritmo regular�. Entretanto, intervalos entre batimentos ardíaos �utuam

de maneira omplexa [59, 60℄, aparentemente errátia em indivíduos saudáveis

mesmo em repouso. Na Figura 2.1 mostramos os batimentos ardíaos de pes-

soas saudáveis aordadas e dormindo e também o aso de indivíduos om ou

sem doenças ardíaas. No primeiro aso, observa-se uma �utuação irregular em

indivíduos saudáveis mesmo eles estando relaxados [ver Figura 2.1(a)℄ ou dor-

mindo [ver Figura 2.1(b)℄. O omportamento omplexo do batimento ardíao

manifesta-se através da não-estaionaridade e não-linearidade de sequênias de

intervalos dos batimentos. Iniialmente, as análises de �utuações dos batimentos

ardíaos eram onentradas em osilações temporais de alta frequênia, assoi-

adas om a respiração, pressão sanguínea e ontrole neuroauton�mio. Estudos

de séries de batimentos ardíaos muito maiores, entretanto, revelam um om-

portamento do tipo ruído 1/f no seu espetro de Fourier [61, 62℄. Análises de

séries temporais longas mostram que, sob ondições saudáveis, intervalos entre
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Figura 2.1: Intervalos de batimentos ardíaos ontra o número de batimentos. O

intervalo de batimentos BL(n) depois de passado através de um �ltro digital para

que �utuações de baixas frequênias sejam removidas. (a) período aordado: de

meio-dia às 18:00 hs; (b) período dormindo: de meia-noite às 06:00 hs [Refeita a

partir da referênia [58℄℄; () um indivíduo saudável; e, (d) um paiente om uma

doença ardíaa grave (ardiomiopatia dilatada) [Refeita a partir da referênia

[38℄℄.
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batimentos ardíaos exibem antiorrelações do tipo lei de potênia e seguem

uma forma de esala universal em suas distribuições [63�65℄. O mesmo aon-

tee em séries de intervalos entre gotas em torneiras gotejantes [66℄. No segundo

aso, pode-se observar um padrão de �utuação mais omplexo para um adulto

saudável [ver Figura 2.1()℄ omparado ao padrão �mais suave� dos intervalos dos

batimentos ardíaos para um indivíduo om uma grave doença do oração [ver

Figura 2.1(d)℄. Existem vários estudos nesta área e as apliações destas téni-

as podem levar a novos diagnóstios para paientes om alto riso de doenças

ardíaas.

Uma série temporal é uma sequênia de dados medidos em intervalos de tem-

pos suessivamente espaçados, podendo ser disreta. Aproximações tradiionais

tais omo espetro de potênia são adequadas para quanti�ar orrelações em

sinais estaionários. Entretanto, muitos sistemas reais, físios ou biológios, apre-

sentam sinais não-estaionários: a média, o desvio padrão e momentos de mais

alta ordem, ou as funções de orrelação não são invariantes sob translação tem-

poral. Para uma série ser estaionária ela deve se desenvolver no tempo, alea-

toriamente ou não, ao redor de uma média onstante, re�etindo, na maioria das

situações, um equilíbrio estável. Este sinal pode tanto ser estaionário durante

um período longo de tempo quanto apenas em períodos muito urtos.

Não-estaionaridades em sinais apareem de diversas maneiras: os arquivos de

dados das séries temporais podem apresentar-se om segmentos removidos. Estes

segmentos são parte da série que não apareem no arquivo devido a alguma even-

tualidade que pode ser ausada por desontinuidades no proesso de deteção ou

porções inadequadas de arquivos que devem ser desartadas. Outros omponen-

tes que podem estar embutidos nos dados são tendênia e sazonalidade [67�69℄.

A tendênia representa uma omponente geral que pode ser linear ou, em geral,
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não-linear, que muda ao longo do tempo e não se repete ou ao menos não se repete

dentro da esala de tempo apturada pelos dados observados. A sazonalidade tem

uma natureza similar à tendênia, entretanto, ela repete-se em intervalos regula-

res de tempo. Todos esses elementos podem oexistir em dados reais. Finalmente,

sinais podem apresentar omportamentos loais distintos. Esta última forma foi

estudada por Peng et al. [37℄ usando o método Detrended Flutuation Aanalysis

em sequênias de DNA. Trabalhos anteriores têm onsiderado tipos diferentes de

não-estaionaridades assoiadas a diferentes tendênias [70,71℄.

Podemos araterizar este omportamento omplexo através do álulo de um

parâmetro simples - o expoente de Hurst [72℄ (ou parâmetro de similaridade), α,

que quanti�a as propriedades de orrelação de um sinal em diferentes esalas

de tempo. Devido ao aráter não-linear dos sistemas físios estudados, é de

se imaginar que devemos obter diferentes expoentes de esala para diferentes

problemas. A identi�ação de sistemas om os mesmos expoentes deve indiar

similaridades na dinâmia dos mesmos. O expoente de Hurst pode ser obtido

através de diferentes métodos, omo DFA [37℄, resaled range alulation [73℄,

mean �utuation funtion [38, 73℄, e wavelet transforms [74, 75℄. Alguns destes

expliaremos mais adiante.

Muitos estudos têm sido realizados usando o método DFA para a análise de

séries temporais que possuem orrelações apenas, ou de sinais que exibem tendên-

ias adiionadas a uma orrelação [42, 70, 71, 76℄. Esta ténia nos permite iden-

ti�ar diferentes estados de um mesmo sistema om diferentes omportamentos

de esala [45℄. Ela também permite a deteção de auto-similaridades intrínseas

embebidas em séries temporais não-estaionárias aparentes que podem ser um

artefato de tendênias extrínseas [77℄.
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2.2 Métodos utilizados para análise de dados

A função de orrelação de uma série é de�nida por:

C(s) = 〈x̄ix̄i+s〉 =
1

N − s

N−s
∑

i=1

x̄ix̄i+s (2.1)

onde, x̄i ≡ xi − 〈x〉 e 〈x〉 = 1/N
N
∑

i=1

xi. Se os dados analisados são desorrelai-

onados, C(s) é zero para s > 0. Correlações de urto-alane para os dados são

desritas por C(s) deaindo exponenialmente, C(s) ≈ exp (−s/s×)+C, onde s×

pode ser interpretado omo o alane médio das orrelações. Para uma dada série

xi, podemos onheer sua deomposição em funções senoidais do tempo através

da análise de Fourier. Considerando que xi é nula fora do intervalo −T ≤ t ≤ T ,

a sua transformada de Fourier é

x̃(w) =

T
∫

−T

dte−iwtx(t) (2.2)

[se xi é real então x̃(w) = x̃∗(−w)℄ e a sua densidade espetral

S(w) ≃
1

2T
|x̃(w)|2. (2.3)

Introduzindo a transformada (2.2) na de�nição (2.3), temos
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S(w) =
1

2T

∞
∫

−∞

dt e+iwtx∗(t)

∞
∫

−∞

dt′e−iwt′x(t′)

=
1

2T

∞
∫

−∞

dtx∗(t)

∞
∫

−∞

dτe−iwτx(t + τ)

=

∞
∫

−∞

dτe−iwτ 1

2T

∞
∫

−∞

dtx(t + τ)x∗(t)

=

∞
∫

−∞

dτe−iwτC(τ). (2.4)

Este resultado relaiona a densidade espetral S(w) om a função de orrelação

C(τ). Ele é onheido omo relação de Wiener-Khinthine. Para orrelações de

longo-alane, C(s) deai omo uma lei de potênia

C(s) ∝ s−γ
(2.5)

onde γ poderá assumir valores positivos. O interesse maior reai no intervalo

0 < γ < 1 porque aima dele tal orrelação se torna integrável.

Não alulamos diretamente C(s) devido a ruídos superpostos e a tendênias

esondidas de origem desonheida que podem estar embutidas nos dados ole-

tados. Para séries om fortes orrelações de longo-alane, o álulo da função

de orrelação pode forneer resultados diferentes para áreas diferentes do arquivo

que está sendo analisado. Dessa maneira, trabalhar diretamente om a de�nição

de C(s) pode ser ompliado. Em geral, tenta-se obter o expoente de orrelação

γ indiretamente.
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2.2.1 Função de �utuação média

Caraterizamos as orrelações de longo alane através da função �utuação média

F (s) que examina a orrelação através das esalas, de�nida omo

F (s) ≡ |Y (s + s
′) − Y (s′)| , (2.6)

onde a barra denota uma média sobre todos os valores de s
′

e Y (s) é a série

temporal obtida a partir dos intervalos sequeniais entre s e s + s
′

[76℄. F (s)

mede a diferença média entre os dois intervalos da série separados por um passo

de tempo s e F (s) alula o valor da magnitude das �utuações sobre diferentes

esalas de tempo [38℄. Na Figura 2.5, nós ilustramos este método para os dados

utilizados no exemplo dos indivíduos normais ou om doenças ardíaas ilustrados

nas Figuras 2.1() e 2.1(d). Dessa maneira, a função de �utuação F (s) é

aproximadamente linear se os dados possuem orrelação de longo alane [ver

Eq.(2.5)℄, ou rese omo uma lei de potênia:

F (s) ∼ sα. (2.7)

O expoente α nos dá, nesta relação, o omportamento da série temporal.

Se α = 1/2, a função de orrelação é nula para todo s, o que signi�a que o

proesso é equivalente a um aminhante aleatório. Por outro lado, para α 6= 1/2,

nós temos um movimento Browniano fraionário que nos leva à persistênia ou

anti-persistênia [73℄.

2.2.2 Análise de �utuação retirando tendênias

Nesta seção, desreveremos o método DFA [77℄. Partiremos de uma série original

u(i), onde i = 1, ..., Nmax e Nmax é o omprimento do sinal a ser analisado.

Então, nós integramos o sinal e obtemos y(k) ≡
∑k

i=1[u(i) − 〈u〉]. Na Figura
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Figura 2.2: (a) Ilustração de um ruído não-orrelaionado. (b) Exemplo de um

sinal integrado.

2.2 ilustramos este proesso. As séries arti�iais apresentadas aqui são geradas

usando o método de �ltragem de Fourier, iniialmente sugerido por Makse et

al [78℄. No Apêndie A, apresentamos alguns métodos para a geração desses

sinais.

O sinal integrado y(k) é dividido em aixas de omprimento igual a s. Dentro

de ada aixa, nós ajustamos y(k) usando uma função polinomial de ordem n que

representa a tendênia naquela aixa. A oordenada y do ajuste em ada aixa

é denominada ys(k) [ver Fig. 2.3℄. A seguir alulamos a função de �utuação da

raiz-média-quadrada

F (s) ≡

√

√

√

√

1

Nmax

Nmax
∑

k=1

[y(k) − ys(k)]2 . (2.8)

Usamos a notação DFA-n porque o algoritmo que alula o ajuste é uma

função polinomial de ordem n. Dessa forma, pode-se obter diferentes funções de

�utuação para diferentes ajustes de tendênia, que é denominado F (n)(s) [77℄.

Retiramos a tendênia do sinal integrado y(k) através da subtração da tendênia

loal ys(k) em ada aixa de omprimento s [ver Figura 2.4℄.
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Figura 2.3: Ilustração do proesso de retirada de tendênia através do DFA. Para

dois omprimentos de tamanho de aixa(esala de tempo) (a) s = 100 (b) s = 200,

os per�s da série integrada bem omo os ajustes de mínimos quadrados lineares

são mostrados versus o índie k.
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Figura 2.4: (a) Ilustração de um ruído não-orrelaionado adiionado a uma

função senoidal. Espera-se enontrar dados omo os mostrados aima em séries

limátias onde as frequênias das estações são muito menores que a frequênia

dos eventos. (b) Método DFA para este sinal onde y(k) é o sinal integrado,

y(k) ≡
∑k

i=1[u(i) − 〈u〉]. A linha pontilhada é o ajuste linear que representa a

�tendênia� em ada aixa. Neste exemplo, nós usamos o tamanho s da aixa

igual a 16384.
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Repetimos o álulo aima para uma vasta esala de tamanhos de aixas para

onstruir uma relação entre F (n)(s) e o tamanho da aixa s. Se os dados possuem

orrelação de longo-alane, a relação para a função de �utuação é F (n)(s) ∼ sα.

Quando fazemos o grá�o de F (n)(s) omo função de s em esala logarítmia

podemos medir α, parâmetro de similaridade, por um ajuste linear. Novamente,

para dados desorrelaionados (ruído brano), nós esperamos α = 0.5, enquanto

que α 6= 0.5 india a existênia de orrelações de longo-alane.

Agora, vamos alular a relação entre os expoentes da orrelação e da função

de �utuação em séries om deaimento algébrio. Iniialmente, vamos determinar

o per�l do arquivo xi de omprimento N :

Y (i) =
i

∑

k=1

xk − 〈x〉 (2.9)

Então, o desloamento médio quadrado em ada segmento ν pode ser alu-

lado [Eqs. (2.9) e (2.1)℄:

〈Y 2(i)〉 = 〈

i
∑

k=1

x2
k〉 + 〈

j,k≤i
∑

k 6=j

xjxk〉 = i〈x2〉 +

j,k≤i
∑

k 6=j

C(|k − j|)

= i〈x2〉 + 2
i−1
∑

k=1

(i − k)C(k). (2.10)

Para i grandes, o segundo termo pode ser aproximado (om a Eq.(2.5)):

i−1
∑

k=1

C(k) ∼
i

∑

k=1

k−γ ∼

i
∫

1

k−γdk ∼ i1−γ
(2.11)

e

i−1
∑

k=1

kC(k) ∼ i2−γ
(2.12)
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Se os dados são orrelaionados algebriamente om 0 < γ < 1, este termo

dominará para grandes valores de i, dando:

〈Y 2(i)〉 ∼ i2−γ
(2.13)

Então, o desloamento médio quadrado 〈Y 2(i)〉 do per�l aumenta mais rápido

que linearmente em i. Uma aproximação similar para F (n)(s) usando Eq. (2.13)

�nalmente leva a:

F (n)(s) ∼ s
1−

γ
2 (2.14)

para grandes esalas de tempo s1. Então, omparando as Eqs.(2.7) e (2.14), nós

ahamos:

α = 1 − γ/2 para 0 < γ < 1 (2.15)

Novamente, se os dados são não-orrelaionados ou possuem orrelação de

urto-alane (C(s) deai exponenialmente ou γ > 1 na Eq.(2.5)), o primeiro

termo na Eq.(2.10) dominará para grandes i e nós aharemos 〈Y 2(i)〉 ∼ i e

portanto F (n)(s) ∼ s1/2. Então, o expoente de �utuação α = 1
2
india ausênia

de orrelações de longo-alane.

2.3 Análise de �utuação om �ltragem de Fourier

Os métodos anteriormente apresentados onseguem detetar om suesso orre-

lações em sinais que possuem não-estaionaridades. Entretanto, os dois métodos

falham quando temos arquivos de dados ompostos por uma tendênia de baixa

1para uma derivação exata para o DFA de ordem 1 ver apêndie de [79℄
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Figura 2.5: Grá�o log-log de F (n) × n [Refeita a partir da referênia [38℄℄.

frequênia adiionada a um ruído. Na Figura 2.6, nós mostramos um exemplo

de quando isto oorre. Neste aso, estas duas ténias não produzem resulta-

dos que distinguem a orrelação do sinal da tendênia global. A primeira urva

representa uma função periódia. As outras urvas são sinais om diferentes

orrelações (α = 0.5, 0.65 e 0.9) adiionados a uma função periódia do tipo

y = sin(Bπi/T ) + xi, onde xi é o ruído, obtido de uma distribuição uniforme.

Nós ilustramos isto na Figura 2.6(a) para o método DFA e na Figura 2.6(b) para

a função de �utuação média.

Podemos observar nas �guras que o expoente de esala é aproximadamente

igual a 1, isto é, α ≈ 1, que é o expoente da função periódia apenas. As urvas

estão ligeiramente desloadas para que possamos observar que os expoentes de

esala são os mesmos em todas as urvas para os 2 métodos. Todos os arquivos

utilizados aqui são de tamanhos iguais, om N = 217 termos e os resultados são

tomados sobre uma média de 100 séries arti�iais.
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Figura 2.6: (a) Grá�o de F 1(s) ontra diferentes tamanhos de aixas usando o

método DFA. (b) Grá�o de F (n) ontra diferentes tamanhos de aixas usando

função de �utuação média. Os símbolos representam a função senoidal adiionada

a ruídos orrelaionado e não-orrelaionado para os 2 métodos, onde (◦) é um

sinal senoidal apenas, (�) um seno adiionado a uma série om orrelação de

longo-alane α = 0.9, (△) é para α = 0.65 e (×) é um sinal desorrelaionado

α = 0.5. Como pode ser visto aima, ambas aproximações falham no álulo do

expoente orreto para a �utuação.
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Figura 2.7: Exemplo de trunamento dos oe�ientes da expansão de Fourier

para uma série senoidal adiionada a um ruído não-orrelaionado. A linha heia

representa a função seno adiionada a um ruído. (◦) representa o orte para

os 10 primeiros termos da expansão de Fourier, (�) representa o orte nos 50

primeiros termos, (×) representa o trunamento dos 100 primeiros termos, (△)

representa o orte para os 150 primeiros termos, e (+) representa o trunamento

dos 200 primeiros termos da expansão. A linha pontilhada representa o ruído

desorrelaionado sem adição alguma. Podemos ver na �gura que o trunamento

da expansão de Fourier introduz uma interrupção no expoente da urva para

tamanhos de janelas maiores. Esta região adulterada orresponde ao regime de

baixas frequênias e é mais proeminente quando oloamos mais termos na série

original. Entretanto, para log(s) < 2.5 e log(n) < 2.5 o omportamento esperado

é reuperado.
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Figura 2.8: Exemplo de trunamento dos oe�ientes da expansão de Fourier

para a função dente-de-serra adiionada a um ruído não-orrelaionado. A linha

heia representa a função mais o ruído. (◦) representa o orte para os 10 pri-

meiros termos da expansão, (�) representa o orte nos 50 primeiros termos, (×)

representa o trunamento dos 100 primeiros termos, (△) representa o orte para

os 150 primeiros termos, e, �nalmente, (+) representa o trunamento dos 200

primeiros termos da expansão de Fourier. A linha pontilhada representa o ruído

desorrelaionado sem adição alguma.
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Com a intenção de investigar omo nós podemos remover tendênias om

omportamento periódio de baixa frequênia, nós propomos um novo método

usando uma aproximação ligeiramente diferente. Nós introduzimos este método

a partir de um arquivo ontendo dados om uma tendênia de baixa frequênia.

Adiionamos um ruído desonheido a ele. Transformamos, então, este arquivo

de dados para o espaço de Fourier, tomando uidado para preservar a mesma

quantidade de informação. Usamos este método porque ada função base em

uma transformada de Fourier é loalizada na frequênia mas não no tempo ou

espaço. Então, nós retiramos os primeiros oe�ientes da expansão de Fourier e

invertemos a série. Além disso, podemos obter o expoente de �utuação usando

o álulo direto da função de �utuação média ou apliando o DFA. Usando a

série temporal om um ruído onheido, nós podemos veri�ar até quando estes

oe�ientes deveriam ser levados em onta.

As Figuras 2.7 e 2.8 mostram que nós podemos remover as tendênias de

baixa-frequênia de um arquivo de dados de uma maneira mais simples usando o

método da função de �utuação média ao invés do método DFA.

2.4 Conlusões

Estudamos diferentes tipos de tendênias embebidas em sinais orrelaionados

om diferentes frequênias. Apliamos os métodos DFA e Função de Flutuação

Média em séries om tendênias de baixas frequênias adiionadas a algum ruído

e veri�amos que estes não se saem bem para identi�ar orrelações que existem

nestes sinais. Então, apresentamos um novo método que remove a tendênia da

série, permitindo-nos identi�ar a orrelação existente nos dados.

Através do trunamento de alguns dos primeiros oe�ientes da expansão



2.4 Conlusões 44

de Fourier para um arquivo de dados exibindo tendênias sazonais, nós somos

apazes de remover e�ientemente as tendênias globais. Ainda assim, existe

um problema neste método que é deidir onde trunaremos a expansão. Depois

de alguns testes numérios gerando séries om diferentes expoentes de Hurst,

podemos sugerir um método para de�nir onde apliar o uto�.

Nós onsideramos duas funções muito diferentes para demonstrar nosso mé-

todo visto que a função dente-de-serra neessita de muito mais termos em sua

expansão de Fourier que a função seno, naturalmente. O expoente de Hurst espe-

rado é obtido da observação de quão grandes os tamanhos das janelas deveriam

ser até que os primeiros pontos são melhor ajustados por uma linha reta que por

uma parábola, por exemplo. O ajuste para os primeiros pontos feito por uma

linha reta é muito robusto fae ao desarte de um vasto número de termos de-

vido à grande diferença nas frequênias do sinal e da tendênia. É importante

notar que o ajuste linear om o DFA não introduz uma região quebrada onde a

análise não pode ser apliada. Este é um efeito omplementar do nosso método.

Além disso, nós podemos observar nestas �guras uma vantagem no uso da função

de �utuação média, que é: enquanto preisamos remover aproximadamente 150

termos dos oe�ientes da expansão de Fourier de uma série para obter o sinal

sem tendênia usando o método DFA, nós preisamos remover apenas 100 termos

usando a função de �utuação média, onsiderando o mesmo arquivo de dados

para os 2 métodos. Submetemos este método a exaustivos testes gerando séries

arti�iais om ruído adiionadas a diferentes funções e om diferentes expoentes

de orrelação, e nossos resultados sugerem que este pode ser um método empírio

efetivo para remover tendênias.

Finalmente, nós onluímos que através de um álulo simples da função de

orrelação média, podemos araterizar orrelações de longo-alane em séries
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temporais, obtendo os mesmos resultados que outros métodos tais omo o DFA,

mas usando apenas uma função de orrelação. Podemos também melhorar os

resultados para séries que possuem tendênias adiionais. Nosso método também

é mais vantajoso em termos de tempo omputaional pois alulamos a função

de orrelação diretamente.



Capítulo 3

Fragmentação de gotas de merúrio

3.1 Introdução

A quebra de material omposto por partíulas interagentes em fragmentos meno-

res é um proesso onipresente que está por trás de muitos fen�menos naturais e

apliações industriais, omo por exemplo, a onstrução de silos para armazena-

gem de grãos [80℄. De asteróides a núleos at�mios, o fen�meno de fragmentação

pode ser visto por toda a parte [81�84℄. Muita pesquisa tem sido realizada nessa

área e, em partiular, a fragmentação de sólidos frágeis tem sido investigada

teória e experimentalmente [85℄. Diferentes realizações de um experimento de

fragmentação, a partir de um mesmo objeto iniial (ópias idêntias) resultam em

diferentes fragmentos. Assim sendo, na maioria dos estudos busa-se o onhei-

mento da distribuição dos tamanhos de fragmentos que resultam do proesso de

quebra.

Devido a rapidez do proesso, observações em fragmentação de sistemas diver-

sos são frequentemente restritos a seu estado �nal, fazendo do tamanho do frag-

mento (volume, massa,. . . ) a prinipal quantidade araterístia observada [80℄.
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Tratamentos teórios de fragmentação têm, portanto, sido direionados original-

mente ou em prever a distribuição de fragmentos baseados no reonheimento de

ertos fatos sobre os proessos de quebra instantânea, ou em inferir detalhes sobre

o proesso de quebra baseando-se em observações experimentais das distribuições

dos tamanhos de fragmentos.

Neste apítulo, desreveremos a experiênia que realizamos om gotas de mer-

úrio bem omo alguns resultados experimentais na área e o modelo sugerido para

justi�ar a distribuição experimental de fragmentos observada.

3.2 Experiênias

Iniialmente realizada por Sotolongo-Costa e olaboradores [86℄, a experiênia

analisada nesta seção onsiste em fragmentar gotas de merúrio jogando-as ao

hão de uma determinada altura. O objetivo é analisar a distribuição de frag-

mentos resultantes. Os fragmentos, nesta oasião, foram medidos e ontados

através de um mirosópio e isto provoou de�iênias nos resultados para tama-

nhos pequenos. Classi�ando estes fragmentos por seu tamanho (ou massa) de

aordo om uma esala logarítmia e ontando quantos existem em ada lasse,

podemos medir a distribuição de probabilidade de tamanhos. Amostras de dados

experimentais de fragmentação sempre produzem pontos disretos. Esses pontos

podem ser a assinatura de alguma função de distribuição ontínua. Uma das ta-

refas om que se depara neste estudo é onseguir obter uma função de densidade

ontínua originada das leis da Físia para que possamos ajustar nossos dados [87℄.

Então, usamos dentre as possibilidades que existem para expressar a distribuição

de tamanhos dos fragmentos Ns que é o número de fragmentos om massa maior

ou igual a s:
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Ns =

∞
∫

s

ms
′ds

′

(3.1)

onde

ms = sns (3.2)

ns é igual ao número de fragmentos de tamanho s e ms é a massa aumulada

de fragmentos de tamanho s. Esta ferramenta nos permite suavizar a forma da

urva eliminando as �utuações existentes nos dados.

Na experiênia de Sotolongo-Costa, os dados não apresentavam também uma

boa estatístia e uma de�nição da forma matemátia da distribuição não po-

dia ser inferida, piorando no limite dos pequenos tamanhos. Em 2000, outro

grupo repetiu a experiênia [88℄. A estratégia adotada por eles foi a seguinte:

fotografaram-se os fragmentos om uma âmera fotográ�a tradiional. O �lme

utilizado tem uma boa resolução, o que permitiu explorar uma esala maior de

fragmentos. A seguir digitalizaram-se as fotogra�as usando um �sanner�. Na

époa, este último dispositivo limitou a experiênia. A ontagem foi realizada

através de um programa de omputador. Como podemos ver na Figura 3.1, os

resultados preliminares desta experiênia mostram o mesmo omportamento para

grandes fragmentos omo enontrado em [86℄. O grá�o orresponde a 10 realiza-

ções da experiênia, para uma altura de queda iniial de 2.2m onde os resultados

de todas as realizações foram superpostos. Outro inoveniente na époa foi a

baixa estatístia. Realizações om alturas ligeiramente diferentes on�rmaram o

mesmo omportamento.

Resolvemos repetir a experiênia realizada em 1995 e 2000 [89℄ usando uma

gota maior (em torno de 0.7cm de diâmetro) e om uma âmera digital, o que

permite um número muito maior de realizações, embora om resolução menor.
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Figura 3.1: Resultados experimentais para a queda da gota de merúrio. (◦) or-

respondem a uma âmera fotográ�a tradiional om um �lme de boa resolução.

(�) foram obtidos om uma âmera digital om melhor estatístia (10 vezes mais

realizações). Então, o maior fragmento observado entre todas as fotos digitais é

maior que o observado no �lme fotográ�o.
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Figura 3.2: Fotogra�a da experiênia. À direita, imagem �nal que servirá omo

arquivo de entrada no programa de ontagem.

Quando digitalizamos uma fotogra�a da distribuição de fragmentos resultante

de uma queda obtemos uma imagem plana dos írulos que orrespondem às

projeções da gota no vidro. Esta imagem nos servirá omo arquivo de entrada - ver

Figura 3.2. Posteriormente, analisamos e ontamos os fragmentos medindo sua

área através da quantidade de �pixels� existentes em ada írulo detetado. Por

de�nição, um �pixel� é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que

o onjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Então, determinamos

se um �pixel� pertene ou não a um fragmento veri�ando sua vizinhança através

do algoritmo de proura de Hoshen e Kopelman [90℄. Se supusermos que as gotas

são efetivamente pequenas esferas (razão para o uso do merúrio) então podemos

usar V ∼ A3/2 no álulo de sua massa, onde A é a área do írulo e V é o volume

assoiado.
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3.3 Modelo para fragmentação de gotas de mer-

úrio

Esta seção é dediada a desrever um modelo proposto por Oliveira [88℄ que é

apaz de reproduzir o omportamento exibido pela distribuição de fragmentos

nas experiênias om fragmentação de gotas de merúrio feitas por seu grupo.

O modelo onsiste em tratar uma gota, om sua tensão super�ial araterís-

tia, omo um aglomerado de spins de Ising apontando para ima rodeado de

spins apontando para baixo em sua vizinhança om interações entre primeiros e

segundos vizinhos numa rede regular quadrada ou úbia, e não se movem. Eles

podem apenas inverter sua orientação para ima ou para baixo. Na maioria dos

asos a massa total da gota deveria ser onservada, então qualquer inversão de

orientação para ima → para baixo é neessariamente seguida por uma outra in-

versão para baixo → para ima realizada em um outro sítio da rede. A interação

de Ising aplia-se apenas para pares primeiros e segundos vizinhos: se eles são

paralelos, nenhuma ontribuição de energia deste par é ontada; aso ontrário,

se eles apontam um para ima e outro para baixo, então o par ontribui om

uma unidade de energia para o sistema todo. Dessa forma, a energia de Ising

é distribuída exlusivamente ao longo da superfíie da gota, isto é, a interfae

entre o aglomerado de spins orientados para ima e o mar de spins orientados

para baixo no lado externo, e arateriza a tensão super�ial. Por ausa desta

araterístia, durante a dinâmia de Monte Carlo, nós viramos apenas pares de

�spins� que estão posiionados ao longo desta interfae, um apontando para ima

e o outro para baixo.

Este modelo de rede para gotas foi de�nido [91℄ omo um problema estátio,

no estudo da forma de gotas de água pendendo de uma parede vertial. Mais
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tarde, foi generalizado [92�95℄ para estudar fen�menos dinâmios: as séries de

intervalo de tempo das gotas suessivas aindo de uma torneira pingando. Foi

apliado também a outros fen�menos dinâmios tais omo: multifragmentação

nulear [96�98℄, histereses magnétias [99℄ e superfíies amassadas [100℄. Em

ada aso, ingredientes espeí�os são adiionados delineando o sistema físio,

além da interação de Ising (tensão super�ial) que é omum a todos os asos.

Desreveremos aqui apenas o aso da fragmentação da gota de merúrio. A

simulação iniia-se no momento em que a gota de merúrio toa no hão. Ela é

representada por um grande aglomerado irular de N spins para ima, e o hão

por uma vizinhança plana inerte. O primeiro parâmetro E orresponde à energia

inétia iniial aumulada durante a queda. Atribui-se a parte e = E/N para

ada pixel da gota. A temperatura iniial de Monte Carlo é T = 0, porque não

existe nenhum movimento desordenado neste momento.

Desta on�guração iniial, simula-se a olisão om o hão omo segue:

1. Os n pixels que atualmente toam no hão são transferidos para posições

aleatórias ao longo da superfíie livre da gota, e a gota omo um todo é

movida para baixo uma �la da rede;

2. A energia e transportada por ada um destes n pixels é zerada, porque eles

apenas perdem sua energia inétia iniial oerente;

3. A mesma quantidade de energia zerada é transformada em inoerente, forma

térmia, pelo aumento da temperatura de Monte Carlo T → T + ∆E, onde

∆E = n e;

4. Então, permite-se que a forma da gota relaxe, através da realização de

r movimentos em sua superfíie livre, onde o número r é nosso segundo

parâmetro de�nindo a esala do tempo de relaxação. Cada movimento
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onsiste em inverter 2 spins que não são vizinhos, um apontando para ima

e posiionado ao longo da superfíie livre interna da gota, o outro apontando

para baixo e loalizado ao longo da superfíie externa. As posições de ambos

são aleatoriamente esolhidas, e a dupla inversão é realizada ou não de

aordo om o algoritmo de Metropólis: se a energia total de Ising derese

omo onsequênia deste movimento, então ele é realizado om erteza; aso

ontrário, se a energia total de Ising aumenta por uma quantidade δE, então

existe uma probabilidade exp(−δE/T ) de que o movimento seja realizado.

Estes 4 passos são repetidos iterativamente. Em algum momento durante

este proesso, algum pedaço da gota torna-se desonetado da parte prini-

pal. Este pedaço é onsiderado um fragmento. Se a energia total do sistema

todo aumenta devido a esta fragmentação, então o fragmento é desartado

e ontado na estatístia. Neste aso, também, a temperatura de Monte

Carlo é diminuída T → T − kEf , onde Ef é a energia de Ising na super-

fíie transportada pelo fragmento, e k é o último parâmetro. A série de r

relaxações prossegue om a gota restante. O proesso para quando a gota

some ou quando a temperatura de Monte Carlo é baixa o bastante para que

não haja mais fragmentação. Uma ilustração dessa dinâmia é mostrada

na Figura 3.3.

Figura 3.3: Ilustração dos passos do proesso de fragmentação.
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Toda a dinâmia é repetida várias vezes, sempre omeçando da mesma gota

iniial om a mesma energia inetia E, e os fragmentos são lassi�ados

de aordo om suas massas. Foi realizada uma grande quantidade de testes

om diferentes valores para os parâmetros E, r e k para as redes quadrada

e úbia.

Em todos os asos o mesmo tipo de distribuição foi obtido, mostrando o

�rossover� do regime de pequenos para grandes fragmentos. As Figuras 3.4

e 3.5 são exemplos típios. O �joelho� está sempre presente. As duas inli-

nações, entretanto, dependem ligeiramente dos parâmetros, araterizando sua

não-universilidade geralmente observada em muitos outros problemas de frag-

mentação. Os resultados da simulação são apresentados sem binagem - grupa-

mento de vários pontos vizinhos num dado intervalo num únio ponto - pois suas

estatístias são muito maiores que o resultado experimental e onsequentemente

apresentam um número muito maior de pontos.

3.4 Conlusão

Neste trabalho estudamos um sistema de fragmentação simples onde derrubamos

uma gota de merúrio no hão. Esse fen�meno pode ser observado em outros

sistemas tais omo: fen�menos astrofísios, geológios bem omo em apliações

industriais. O resultado de ada evento foi digitalizado e alulamos através de

um programa de busa o tamanho dos fragmentos. Esse tratamento automatizado

das imagens permitiu-nos efetuar e analisar mais experimentos. Nós medimos um

�rossover� entre as duas distribuições de leis de potênia para tamanhos pequenos

e grandes, Fig. 3.1. Este resultado não depende dos detalhes da fragmentação.

A forma da distribuição dos tamanhos dos fragmentos pode ser enontrada em
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Figura 3.4: Resultados omputaionais em 2 dimensões. A bola iniial tem 321

�pixels� e os parâmetros são: E = 200, r = 80 e k = 0.2. Todos os fragmentos

de 5000 quedas independentes foram superpostos. O mesmo omportamento é

obtido, om inlinações ligeiramente diferentes, para muitas outras ombinações

desses parâmetros.
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Figura 3.5: Resultados omputaionais em 3 dimensões. A bola iniial tem 179

�pixels� e os parâmetros são: E = 1, r = 50 e k = 0.9, e 10000 quedas indepen-

dentes foram superpostas. Novamente, o mesmo omportamento é obtido para

muitas outras ombinações dos parâmetros om inlinações ligeiramente diferen-

tes.
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outros sistemas. Tentamos aproximar estes resultados - experimental e teório

- através de um ajuste om uma função hipergeométria. Este formalismo foi

proposto por Tsallis [101℄. Ele desreve a razão dos expoentes em duas regiões

de esala, porém não vimos vantagens no resultado �nal.



Conlusões gerais

Neste trabalho, abordamos diferentes temas que se referem a sistemas que pos-

suem araterístias que limitam seu tratamento através de ténias lássias da

Físia. Como menionado ao longo de todo o texto, para este tipo de problemas,

as medidas experimentais ofereem resultados om estatístias pobres e limita-

das pelos próprios experimentos ou medidas de ampo. As soluções teórias não

onseguem tratar todos os elementos do sistema e suas interações, ou onsideram

muitas simpli�ações que levam a resultados errados. Os modelos que onside-

ramos, neste trabalho, também onsideram simpli�ações mas ainda assim eles

onseguem ofereer uma visão maior das araterístias gerais dos sistemas estu-

dados.

No primeiro apítulo, por exemplo, mostramos que algumas araterístias

que in�ueniam a dinâmia de uma avalanhe podem ser estudadas de maneira

simples e ainda assim ofereem resultados ompatíveis om a realidade. O estudo

separado dos fatores que in�ueniam a dinâmia das avalanhes failita o estudo e

tratamento dos problemas e também permite observar melhor o efeito individual

de ada um destes fatores.

Na verdade, sabemos que existem muito mais araterístias nestes sistemas

que devem ser onsideradas, e algumas delas não agem de forma independente,

mas se onsiderássemos muitos aspetos ao mesmo tempo, voltaríamos ao pro-
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blema original e real de terremetos, por exemplo. Esse sistema é muito ompliado

para ser analisado mirosopiamente, e ainda assim exigiria quantidades muitos

grandes de memória para representá-lo integralmente. Por outro lado, sabemos

que este sistema pode ser dividido em partes que se enarregam de diferentes

funções. Este fato faz om que seja possível estudá-lo da forma mostrada neste

trabalho, usando pequenas adeias para representar as araterístias de ada

bloo do sistema, e assim ter a possibilidade de onsiderar tamanhos maiores do

mesmo.

Atualmente, métodos para análise de séries temporais têm sido estabelei-

dos omo ferramentas importantes para determinação de propriedades de esala

fratais e na deteção de orrelações de longo-alane. No Capítulo 2, testamos

o DFA, um método de análise de esala muito usado para estimar expoentes

de orrelção de longo-alane em sinais ruidosos. Muitos sinais em sistemas re-

ais exibem tendênias, tal que resultados de esala obtidos a partir desse método

tornam-se difíeis de analisar. Sugerimos o método F-DFA usando �ltros de baixa

freqüênia para retirar tendênias que o DFA não onseguia de uma maneira mais

rápida e usando ténias mais simples.

Finalmente, no Capítulo 3 nós investigamos a fragmentação de gotas de mer-

úrio experimentalmente. Nosso resultado não depende dos detalhes da fragmen-

tação. A forma da distribuição dos tamanhos dos fragmentos pode ser enontrada

em outros sistemas.



Apêndie A

Geração de séries temporais om

orrelação de longo alane

Desreveremos nesta seção o método que foi utilizado na onfeção das séries

temporais om orrelações de longo alane utilizadas no nosso modelo [78℄. O

estudo e a araterização destes sistemas se baseiam em métodos numérios para

gerar ruídos orrelaionados. Um dos métodos usados, atualmente, para gerar

uma seqüênia de números aleatórios om orrelação do tipo lei de potênia é o

método de �ltro de Fourier. Em linhas gerais, ele onsiste em �ltrar as omponen-

tes de Fourier de uma seqüênia não-orrelaionada de números aleatórios om

um �ltro tipo lei de potênia a �m de introduzir orrelações entre as variáveis.

Para onstruir um ruído orrelaionado, onsidere uma seqüênia estaionária

de L números aleatórios não-orrelaionados {ui}i=1,...,L. A função de orrelação

é 〈uiui+ℓ〉 ∼ δℓ,0, onde δℓ,0 é a delta de Kroneker, e os olhetes denotam uma

média om respeito à distribuição Gaussiana. O objetivo é usar a seqüênia {ui}

a �m de gerar uma nova seqüênia {ηi} om uma função de orrelação C(ℓ) tipo

lei de potênia om orrelação de longo alane da forma
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C(ℓ) ≡ 〈ηiηi+ℓ〉 ∼ ℓ−γ (ℓ → ∞) (A.1)

Aqui, γ é o expoente de orrelação, e as orrelações de longo alane são

relevantes para 0 < γ < d, onde d é a dimensão da amostra [neste aso, d = 1℄.

A densidade espetral S(q) de�nida omo a transformada de Fourier de C(ℓ) tem

a forma assintótia

S(q) = 〈ηqη−q〉 ∼ qγ−1 (q → 0) (A.2)

onde, {ηq} orresponde aos oe�ientes da transformada de Fourier de {ηi}, e

satisfazem

ηq = [S(q)]1/2uq, (A.3)

onde, {uq} são os oe�ientes da transformada de Fourier de {ui}.

O algoritmo numério atual para o Método de Filtragem de Fourier onsiste

dos seguintes passos:

(i) Gerar uma seqüênia unidimensional {ui} de números aleatórios não-or-

relaionados om uma distribuição Gaussiana, e alular os oe�ientes da

transformada de Fourier {uq}.

(ii) Obter {ηq} usando (A.2) e (A.3).

(iii) Calular a transformada de Fourier inversa de {ηq} para obter {ηi}, a

seqüênia no espaço real om a função de orrelação tipo lei de potênia

desejada (A.1).
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