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I. INTRODUÇÃO

Os fenômenos magnéticos sempre tiveram grande 
importância no que diz respeito ao desenvolvimento de 
novas tecnologias, como dispositivos eletrônicos, 
telecomunicações, informática, sensoriamento, dentre 
vários outros. Vários desses fenômenos estão presentes 
em nosso dia-a-dia e por vezes não nos damos conta, 
como cartões de crédito, discos rígidos e televisores 
[1].

Para podermos compreender o funcionamento de 
fenômenos magnéticos, é importante um entendimento 
em escala atômica, que por vezes é inviável. Podemos, 
porém, estudar tais fenômenos através de simulações 
computacionais, atualmente favorecidas pela acelerada 
evolução de hardware e software dos computadores. 
Através do uso de simuladores o pesquisador fica livre 
para definir os parâmetros que modelam o fenômeno e 
que muitas vezes não poderiam ser manipulados se 
feitos experimentalmente.

Para estudos de fenômenos magnéticos há um 
modelo de grande importância chamado, Modelo de 
Ising [2,3]. No modelo de Ising, os materiais 
magnéticos podem ser modelados como sendo uma 
matriz onde cada elemento representa a magnetização 
de um único átomo em uma rede cristalina. Em nosso 
estudo consideramos uma rede bidimensional quadrada 
onde os spins podem assumir duas posições para cima 
ou para baixo. Consideramos também que um spin só 
interage com seus vizinhos imediatos, acima, abaixo, a 
esquerda e a direita. Devido a problemas com o tempo 
computacional que em parte, serão discutidos abaixo, 
foram tomadas condições de contorno periódicas, onde 
os spins da última coluna interagem com os spins da 
primeira, e, da mesma forma os spins da última linha 
interagem com os da primeira. Dessa forma podemos 
simular redes maiores e diminuímos os efeitos de 
borda. 

Para tanto desenvolvemos um simulador em 
linguagem C, utilizando a IDE de desenvolvimento 
Dev Cpp.

II. OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é 
desenvolver softwares de simulação computacional 
utilizando o modelo de Ising, e estudar as propriedades 
que envolvem interação entre fenômenos de transporte 
(condutividade) e a magnetização do material. 

III. METODOLOGIA

As simulações foram realizadas utilizando um 
software desenvolvido em linguagem C, e os 
programas foram executados dentro da plataforma 
Windows XP. Foram usados computadores com 2 GB 
de memória RAM e microprocessador Intel Core 2 
Duo do Laboratório de Computação Científica e 
Aplicada da Unidade Acadêmica de Garanhuns. Nas 
simulações foi usada condições de contorno periódicas 
quando a última linha de spins interage com a primeira 
e a última coluna também com a primeira. Foi estudado 
a dependência da magnetização com o tamanho da rede 
bem como o tempo de execução.

IV. RESULTADOS

Vários experimentos foram realizados, utilizando e 
modificando parâmetros como: a dimensão da rede de 
spins, a quantidade de passos para termalização e a 
quantidade de passos de Monte Carlo. A magnetização 
total é calculada somando o valor de todos os
elementos da matriz de spins. O valor demonstrado nos 
gráficos é encontrado dividindo o valor da soma pelo 
total de elementos da matriz, assim, na situação em que 
todos os spins estão alinhados a magnetização total 
vale 1. 

Através desses resultados, mostrados na figura 1 (a) 
até 1(c), percebemos a magnetização espontânea do 
material abaixo de certa temperatura crítica. Mostrando 
a tendência dos spins a se alinharem, uns aos outros 
dando origem ao momento magnético espontâneo. 
Acima desta temperatura crítica Tc (também chamada 
de Temperatura de Curie) não há magnetização e há 
uma considerável flutuação dos spins, principalmente 
quando a rede tem dimensões menores e a quantidade 



de iterações não é satisfatória. Para um sistema 
bidimensional pode-se encontrar Tc ~ 2,269 [2]. 
Próximo a temperatura crítica observamos uma 
flutuação na magnetização onde ela oscila em torno de 
zero. Observamos, pelos gráficos anteriores, que, 
quanto maior a rede e a quantidade de medidas, menor 
a flutuação próxima à temperatura crítica.

V. DISCUSSÕES

O grande problema do uso do algoritmo de 
Metropolis é o tempo de processamento da simulação, 
uma vez que o poder de processamento necessário para 
a realização dos cálculos é muito alto, já que há uma 
enorme quantidade de iterações a ser realizada.

Na figura 1(d) mostramos um gráfico 
relacionando a dimensão da rede de spins versus a 
quantidade de tempo de processamento. Para tanto, 
realizamos 1000 iterações para termalizar a rede e 1000 
passos de Monte Carlo para o calculo da magnetização.

Percebemos que o tempo de processamento em 
relação à quantidade de spins na rede cresce 
exponencialmente.

É nesse contexto que surge a necessidade de um 
supercomputador, ou cluster, para agilizar o 
processamento dos cálculos. Um cluster pode ser 
definido como um sistema onde dois ou mais 
computadores trabalhando de maneira conjunta para 
realizar processamentos pesados. Em outras palavras, 
os computadores dividem as tarefas de processamento 
e trabalham como se fossem um único computador. 
Sendo assim, podemos aproveitar o alto poder 
computacional de todos esses computadores 
conectados e reduzir consideravelmente o tempo de 
execução dos cálculos.

Para isso iniciamos a construção de um cluster 
tipo Beowulf, composto inicialmente por dois 
computadores pessoais Intel Dual Core X2, com 2GB 
RAM, 160 HD e sistema operacional Cluster Knoppix. 
Clusters tipo Beowulf diferem dos outros tipos, por 
possuírem as seguintes características:

1. A conexão entre os nós pode ser feita usando 
uma rede Ethernet (mais utilizada);

2. Sistema Operacional Linux, com ferramentas 
próprias ao gerenciamento do cluster;

3. Podem se utilizar computadores comuns em 
sua implantação, desde o mais modesto ao mais 
incrementado;

4. Não é necessário nenhum equipamento de 
difícil acesso, ou manipulação. Apenas equipamentos 
característicos de uma rede e PC’s tradicionais;

Percebemos então que o tipo Beowulf, além de ter 
um baixo custo, pode competir com 
supercomputadores no que diz respeito ao poder de 
processamento que o mesmo possui.

Junto ao Sistema Operacional Cluster Knoppix, 
utilizamos o gerenciador openmosixview, que distribui 
automaticamente os processos por todos os nós da rede, 
nos dando total liberdade de migrar um processo de um 
computador para outro com um simples arrastar do 
mouse.
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Figura 1 – (a) Rede 10x10 com 100 passos para termalização e 100 passos de Monte Carlo para 
cálculo da magnetização; (b) Rede 20x20 com 1000 passos para termalização e 1000 passos de 

Monte Carlo; (c) Rede 40x40 com 1000 passos para termalização e 1000 passos de Monte 
Carlo; (d) Tempo de execução em função do tamanho da rede.

Figura 2 - Tela do Openmosixview. Podemos ver a existência de três nós conectados ao cluster e 
os processos executados em cada um.
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