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um café, tive muitos bons momentos em companhia de Nayara, Jorgivan, Antônio,
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vezes!), seus comentários e cŕıticas foram o que me fizeram crescer o suficiente para
conseguir terminar essa jornada. Também agradeço pela compreensão e companhei-
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Resumo

Estudamos transições de fases quânticas em gases bosônicos ultrafrios aprisionados
em redes óticas. A f́ısica desses sistemas é capturada por um modelo do tipo Bose-
Hubbard que, no caso de um sistema sem desordem, em que os átomos têm interação
de curto alcance e o tunelamento é apenas entre śıtios primeiros vizinhos, prevê a
transição de fases quântica superfluido-isolante de Mott (SF-MI) quando a profundi-
dade do potencial da rede ótica é variado. Num primeiro estudo, verificamos como o
diagrama de fases dessa transição muda quando passamos de uma rede quadrada para
uma hexagonal. Num segundo, investigamos como a desordem modifica essa transição.

No estudo com rede hexagonal, apresentamos o diagrama de fases da transição
SF-MI e uma estimativa para o ponto cŕıtico do primeiro lobo de Mott. Esses resul-
tados foram obtidos usando o algoritmo de Monte Carlo quântico denominado Worm.
Comparamos nossos resultados com os obtidos a partir de uma aproximação de campo
médio e com os de um sistema com uma rede ótica quadrada.

Ao introduzir desordem no sistema, uma nova fase emerge no diagrama de fases do
estado fundamental intermediando a fase superfluida e a isolante de Mott. Essa nova
fase é conhecida como vidro de Bose (BG) e a transição de fases quântica SF-BG que
ocorre nesse sistema gerou muitas controvérsias desde seus primeiros estudos iniciados
no fim dos anos 80. Apesar dos avanços em direção ao entendimento completo desta
transição, a caracterização básica das suas propriedades cŕıticas ainda é debatida. O
que motivou nosso estudo, foi a publicação de resultados experimentais e numéricos em
sistemas tridimensionais [Yu et al. Nature 489, 379 (2012), Yu et al. PRB 86, 134421
(2012)] que violam a lei de escala φ = νz, em que φ é o expoente da temperatura
cŕıtica, z é o expoente cŕıtico dinâmico e ν é o expoente do comprimento de correlação.
Abordamos essa controvérsia numericamente fazendo uma análise de escalonamento
finito usando o algoritmo Worm nas suas versões quântica e clássica. Nossos resultados
demonstram que trabalhos anteriores sobre a dependência da temperatura de transição
superfluido-ĺıquido normal com o potencial qúımico (ou campo magnético, em sistemas
de spin), Tc ∝ (µ−µc)

φ, estavam equivocados na interpretação de um comportamento
transiente na aproximação da região cŕıtica genúına. Quando os parâmetros do modelo
são modificados de maneira a ampliar a região cŕıtica quântica, simulações com ambos
os modelos clássico e quântico revelam que a lei de escala φ = νz [com φ = 2.7(2),
z = 3 e ν = 0.88(5)] é válida. Também estimamos o expoente cŕıtico do parâmetro de
ordem, encontrando β = 1.5(2).
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Abstract

In this thesis, we have studied phase transitions in ultracold atoms trapped in
optical lattices. The physics of these systems is captured by Bose-Hubbard-like models,
which predicts a quantum phase transition (the so called superfluid - Mott insulator,
or SF-MI) when varying the potential depth of the optical lattice in a system without
disorder, where atoms have short range interactions, and tunneling is allowed only
between nearest neighbors. Our studies followed two directions, one is concerned with
the influence of the geometry of the lattice namely, we study the changes in the phase
diagram of the SF-MI phase transition when the optical lattice is hexagonal. A second
direction is to include disorder in the original system.

In our study of the hexagonal lattice, we obtain the phase diagram for the SF-MI
transition and give an approximation for the critical point of the first Mott lobe, using
a quantum Monte Carlo algorithm called Worm. We also compare our results with the
ones from the squared lattice and obtained using mean-field approximation.

When disorder is included in the system, a new phase emerge in the ground-state
phase diagram intermediating the superfluid and Mott-insulator phases. This new
phase is called Bose-glass (BG) and the quantum phase transition SF-BG was the sub-
ject of many controversies since its first studies in the late 80s. Though many progress
towards its thorough understanding were made, basics characterization of critical pro-
prieties are still under debate. Our study was motivated by the publication of recent
experimental and numerical studies in three-dimensional systems [Yu et al. Nature
489, 379 (2012), Yu et al. PRB 86, 134421 (2012)] reporting strong violations of the
key quantum critical relation, φ = νz, where φ is the critical-temperature exponent,
z and ν are the dynamic and correlation length critical exponents, respectively. We
addressed this controversy numerically performing finite-size scaling analysis using the
Worm algorithm, both in its quantum and classical scheme. Our results demonstrate
that previous work on the superfluid-to-normal fluid transition-temperature depen-
dence on chemical potential (or magnetic field, in spin systems), Tc ∝ (µ − µc)

φ, was
misinterpreting transient behavior on approach to the fluctuation region with the ge-
nuine critical law. When the model parameters are modified to have a broad quantum
critical region, simulations of both quantum and classical models reveal that the φ = νz
law [with φ = 2.7(2), z = 3, and ν = 0.88(5)] holds true. We also estimate the order
parameter exponent, finding β = 1.5(2).
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Lista de abreviações

BH → Bose-Hubbard

BG → Vidro de Bose(∗)

CF → Caminho fechado

CFG → Caminho aberto (no qual G denota a ligação com a função de Green)

CM → Campo médio

DBH → Bose-Hubbard desordenado(∗)

FSS → Escalonamento de tamanho finito(∗)

hc-DBH → Bose-Hubbard desordenado no limite de caroço-duro (∗)

MI → Isolante de Mott(∗)

NL → Ĺıquido normal(∗)

QMC → Monte Carlo Quântico(∗)

SF → Superfluido

(∗) Abreviações adotadas como usado na literatura, isto é, referentes ao termo cor-
respondente em inglês.
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cŕıtico do comprimento de correlação . . . . . . . . . . . . . . . 69
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Caṕıtulo 1

Introdução

O fenômeno conhecido como condensação de Bose-Einstein, se manifesta ao se
resfriar um gás de bósons até uma certa temperatura cŕıtica em que há uma ocupação
macroscópica de um mesmo estado quântico [1, 2]. Foi concebido teoricamente em
meados da década de 20 e sua primeira realização experimental em gases atômicos
dilúıdos aconteceu apenas em 1995 [3–5], onde pôde-se constatar a transição de fases
pelo pico na distribuição de velocidades em armadilhas atômicas, uma assinatura do
fenômeno.1 Desde então, o novo campo de pesquisa que se desenvolveu tornou-se mais
abrangente, hoje denominado átomos frios, englobando não apenas o estudo de átomos
bosônicos, mas também de átomos fermiônicos. Gases quânticos ultrafrios são sistemas
versáteis e robustos que podem ser utilizados para investigar problemas fundamentais
da f́ısica da matéria condensada, assim como da f́ısica atômica e molecular, e também
visando aplicações em ótica quântica e em processamento de informações quânticas [7].

Um dos ramos de pesquisa desta área que vem se desenvolvendo nos últimos anos
é o estudo de gases ultrafrios aprisionados em redes óticas. Podemos construir uma
rede ótica cúbica, por exemplo, com a sobreposição de ondas estacionárias, resultantes
da interferência de feixes de lasers contrapropagantes, perpendiculares entre si. A
interação resultante entre o campo elétrico do laser com o momento de dipolo induzido
pela luz no átomo é responsável pelo confinamento dos átomos na rede. Variando
a frequência do laser, podemos atrair ou repelir os átomos das regiões de intensidade
máxima do laser. Além disso, mudando a intensidade do laser, variamos a profundidade
do potencial ótico confinante [8]. Por realizar modelos do estado sólido e pelo alto grau
de controle que os experimentos alcançaram, esses sistemas são de grande interesse
para a comunidade cient́ıfica.

Nosso objeto de estudo será gases ultrafrios de átomos bosônicos dilúıdos e aprisio-
nados em redes óticas. A temperatura t́ıpica desses sistemas é em torno da temperatura
de condensação (T ∼ 10−7 K) e a densidade máxima é em torno de ∼ 1015 cm−3, o
que em relação a densidade de outros sistemas é bastante dilúıdo: a densidade de
moléculas no ar à temperatura ambiente, por exemplo, é tipicamente 1019 cm−3, já

1Embora a primeira manifestação de condensação de Bose-Einstein verificada experimentalmente
foi em 4He [6].
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 4

ĺıquidos e sólidos têm uma densidade de átomos em torno de 1022 cm−3 [9].
Esse sistema realiza o modelo de Bose-Hubbard (BH) [10,11], com o qual podemos

estudar a transição de fases quântica, conhecida como transição de superfluido-isolan-
te de Mott (SF-MI2). Experimentalmente, podemos induzir essa transição no sistema
variando a intensidade dos lasers que formam a rede ótica. Sua confirmação experi-
mental foi feita em 2002, sendo inferida a transição pela forma como ocorre a expansão
do sistema após o desligamento das armadilhas [12, 13].

Diferentes aspectos de sistemas envolvendo gases bosônicos ultrafrios aprisionados
em redes óticas vem sendo explorados, seja com a esperança de obter avanços na área
de informação quântica ou melhorar o entendimento de alguma de suas caracteŕısticas.
A maioria dos trabalhos com esses gases estudam sistemas considerando redes óticas
cúbicas, como as referências [12, 14–19]. No entanto, há um crescente interesse em
estudar sistemas com redes com outras simetrias motivado pela experiência em siste-
mas de estado sólido, em que propriedades estáticas, de transporte e magnéticas são
influenciadas dramaticamente pela simetria.

Experimentos recentes realizaram redes óticas triangulares e hexagonais, nas quais
observam a transição SF-MI [20]. Muitos trabalhos são dedicados ao estudo de siste-
mas com rede triangular, por exemplo [21–24], porém há um número menor de artigos
que estudam sistemas com rede hexagonal [25–28]. No contexto da matéria conden-
sada, estruturas hexagonais têm um papel extremamente importante como observado
em nanotubos de carbono e grafeno. Também é interessante estudar a influência da
dimensionalidade no diagrama de fases do sistema. Em redes unidimensionais, cada
átomo tem dois vizinhos, enquanto que em redes bidimensionais quadradas, cada átomo
tem quatro vizinhos. No caso de redes hexagonais, cada átomo tem apenas três vizi-
nhos, o que sugere uma dimensão intermediária.

Por possúırem muitos graus de liberdade, dificilmente resolvemos sistemas de muitos
corpos exatamente e técnicas computacionais são necessárias para obtenção de resul-
tados mais reaĺısticos. Algoritmos de Monte Carlo são ferramentas numéricas bastante
poderosas nesse caso e são amplamente utilizados. Utilizamos para obtenção dos nos-
sos resultados o algoritmo Worm [29,30], que faz parte de uma classe de Monte Carlo
Quântico (QMC) conhecida como Monte Carlo de Integral de Caminho (PIMC).

Apresentamos resultados para o modelo de Bose-Hubbard usual (i.e., com bósons
sem spin, sem considerar interações de longo alcance, nem a influência da armadilha
harmônica externa, utilizada nos experimentos para evitar a depleção do condensado),
mas considerando o gás aprisionado em uma rede ótica hexagonal. Utilizamos o al-
goritmo Worm para construir o diagrama de fases da transição SF-MI nesse sistema
e fazemos uma estimativa do ponto cŕıtico da transição. Comparamos o diagrama de
fases final com um diagrama de fases obtido a partir de uma aproximação de campo
médio baseada nas referências [15,17], e também com um diagrama de fases do modelo
de Bose-Hubbard com uma rede quadrada [14]. Nos restringimos a análise do lobo de
Mott com fator de preenchimento um.

2Algumas siglas seguem o padrão em inglês. Veja na página ix a lista de abreviações.
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Na natureza, todo sistema está sujeito a algum grau de desordem. A desordem
em sólidos pode se apresentar na forma de vacâncias, impurezas atômicas ou deslo-
camentos. Esta pode ou não influenciar uma transição de fases e, quando influencia,
pode mudar o comportamento da transição ou ainda as fases presentes no estado fun-
damental do sistema, destruindo uma fase ou induzindo o surgimento de uma nova
fase.

O trabalho de Anderson de 1958 [31] foi o primeiro relato de localização quântica.
Ele estudou a condutividade de metais com um modelo de tight-binding [32] para
elétrons livres, em que o potencial iônico é aproximado por um potencial periódico
e a mobilidade dos elétrons fica restrita a tunelamentos entre primeiros vizinhos. No
caso limpo (ou sem desordem), a solução deste modelo é uma função de onda eletrônica
estendida por toda a rede. Ao introduzir desordem, através de deslocamentos aleatórios
da energia dos śıtios caracterizados por uma distribuição com largura ∆, a mobilidade
dos elétrons diminui ohmicamente até que, como previsto por Anderson, para uma
intensidade de desordem cŕıtica ∆c, a função de onda dos elétrons fica espacialmente
localizada, decaindo exponencialmente [33]. Antes desse trabalho, havia apenas o
entendimento de que a desordem impunha obstáculos a condutividade, diminuindo-a,
no entanto ninguém havia previsto um cancelamento total e repentino da condutividade
dessa forma. Desde a descoberta de Anderson, o campo de pesquisa em sistemas
quânticos desordenados tem sido bastante ativo.

A grande vantagem de estudar desordem em átomos frios é o alto grau de controle
experimental e a variedade de ferramentas que nos permitem acessar diferentes regimes
nesses sistemas que, na maioria dos sistemas da matéria condensada, não são facilmente
acesśıveis. Por exemplo, como a interação e o grau de desordem são facilmente ma-
nipuláveis nesses sistemas, a relação entre desordem e interação pode ser investigada
experimentalmente em diferentes regimes, inclusive no limite não interagente. A di-
mensionalidade também é facilmente manipulável, basta mudar o arranjo dos lasers que
formam a armadilha ótica. Além disso, podemos escolher entre átomos fermiônicos ou
bosônicos, o que torna esses sistemas ainda mais ricos, já que poucos são os sistemas
da matéria condensada que permitem o estudo dos efeitos da estat́ıstica bosônica. Isso
permitiu, por exemplo, a verificação direta da assinatura da localização de Anderson:
a localização espacial exponencial da função de onda, como medido em [34], usando
luz fluorescente para obter imagens da densidade atômica, ao contrário de sistemas da
matéria condensada, em que a maioria das evidências da localização de Anderson são
indiretas e baseadas em medidas de condutividade [33].

Estudamos na segunda parte deste trabalho condensados de Bose-Einstein aprisi-
onados em redes óticas na presença de desordem. Uma terceira fase se estabelece no
diagrama de fases desse sistema devido os efeitos de localização da desordem, a fase
conhecida como vidro de Bose (BG) [11]. O modelo de Bose-Hubbard desordenado
(DBH) com desordem no potencial qúımico [35], descreve bem esse sistema. O enten-
dimento da transição de fases quântica superfluido-isolante que acontece em um sistema
desordenado bosônico é relevante para uma variedade de sistemas como, 4He em meio
poroso, supercondutores em filmes finos e átomos frios em redes desordenadas [36–39].
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Há muitos pontos ainda em discussão neste campo de pesquisa. Em dimensões
d > 1, há uma controvérsia envolvendo a teoria de escala estabelecida em [11], em
particular as leis de escala φ = νz e z = d, onde z e ν são os expoentes cŕıticos dinâmico
e do comprimento de correlação, respectivamente, e φ é o expoente da temperatura
cŕıtica da transição superfluido-ĺıquido normal, foram questionadas nas referências [39–
41]. Nesta tese abordamos essa última questão com um estudo numérico da classe
de universalidade da transição superfluido-vidro de Bose (SF-BG) para o caso d = 3.
Especificamente, estudos experimental e numérico recentes [39,40] sobre a dependência
da temperatura de transição superfluido-ĺıquido normal com o potencial qúımico (ou
campo magnético, em sistemas com spin, como os estudados por essas referências),
Tc ∝ (µ − µc)

φ, em sistemas tridimensionais reportam uma forte violação da lei de
escala φ = νz. Abordamos essa controvérsia numericamente também fazendo o uso do
algoritmo Worm, nas suas versões quântica e clássica (que simulam o modelo DBH e de
correntes-J desordenado, respectivamente), esses resultados foram publicados em [42].

Essa tese está organizada da forma como segue. No caṕıtulo 2, começamos pela re-
visão dos aspectos gerais do modelo de Bose-Hubbard e da transição de fases superfluido-
isolante de Mott. Seguimos no caṕıtulo 3, revisando o algoritmo Worm aplicado ao
modelo de Bose-Hubbard, em que detalhamos os procedimentos de atualização e es-
pecificidades. Apresentamos os métodos utilizados para levantar o diagrama de fases
do sistema puro (i.e., sem desordem) com rede hexagonal e estudar a classe de univer-
salidade SF-BG no sistema desordenado. Também apresentamos o algoritmo Worm
para o modelo de correntes-J , utilizado na estimativa de alguns expoentes cŕıticos no
segundo trabalho. No caṕıtulo 4, mostramos os resultados obtidos com a simulação do
algoritmo Worm no caso puro com uma rede hexagonal. Comparamos o diagrama de
fases final com outros diagramas e com a literatura. Passamos para os resultados com
desordem no caṕıtulo 5, em que revisitamos os resultados dos estudos que geraram a
controvérsia e propomos uma mudança de abordagem. Em seguida, estimamos os ex-
poentes cŕıticos com essa nova abordagem [42]. Por fim, no caṕıtulo 6, listamos nossos
resultados e perspectivas de continuação.



Caṕıtulo 2

Gases bosônicos ultrafrios em redes
óticas

Neste caṕıtulo, revisamos o modelo de Bose-Hubbard (BH) que descreve gases
bosônicos ultrafrios aprisionados em uma rede ótica e a transição de fases prevista
pelo modelo conhecida como transição superfluido-isolante de Mott (SF-MI).

2.1 O modelo de Bose-Hubbard

Um bom modelo para descrever gases bosônicos ultrafrios aprisionados em redes
óticas é o chamado modelo de Bose-Hubbard (BH) [11] que, apesar de simples, consegue
captar as caracteŕısticas essenciais desse sistema. As principais aproximações feitas pelo
modelo são: (i) pelo gás ser dilúıdo e a interação entre átomos neutros ser de curto
alcance, supõe uma interação de contato, ou seja, considera apenas interações de dois
corpos e a aproxima por um potencial efetivo

Vint(r− r′) =
4π~2aS

m
δ3(r− r′), (2.1)

em que m é a massa de um átomo e aS é o comprimento de espalhamento da onda-s,
que é positivo (negativo) para uma interação repulsiva (atrativa); (ii) pelas part́ıculas
tenderem a estar localizadas nos śıtios, considera que apenas part́ıculas num mesmo
śıtio interagem e o tunelamento de part́ıculas entre śıtios é apenas entre primeiros vizi-
nhos; (iii) pelas energias envolvidas na dinâmica do sistema serem baixas comparadas
com a energia de excitação da segunda banda, considera apenas a ocupação da primeira
banda de energia [10].

A hamiltoniana do modelo de Bose-Hubbard no formalismo da segunda quantização
é

H = −t
∑

〈i,j〉

b†ibj +
U

2

∑

i

n̂i(n̂i − 1)− µ
∑

i

n̂i, (2.2)

7
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sendo b†i e bi os operadores de criação e aniquilação num śıtio i da rede, n̂i = b†ibi o
operador número e o śımbolo 〈i, j〉 indica que a soma é apenas entre śıtios vizinhos. A
intensidade do termo de tunelamento da hamiltoniana é caracterizada pelo elemento
de matriz de tunelamento entre śıtios vizinhos i,j dado por

tij = −
∫

d3r w∗(r−Ri)

[
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r)

]
w(r−Rj), (2.3)

em que Vext é o potencial de aprisionamento, no caso a rede ótica, e w(r − Ri) são
funções de Wannier [32] centralizadas no śıtio i. Consideramos que o tunelamento
é o mesmo em todas as direções, por isso omitimos o subscrito (ij) em (2.2). Já a
intensidade da repulsão entre part́ıculas num mesmo śıtio é quantificada pelo elemento
de matriz de interação de um único śıtio

U =
4π~2aS

m

∫
d3r |w(r−Ri)|4. (2.4)

O potencial qúımico µ foi introduzido como um multiplicador de Lagrange que mantém
o número médio de part́ıculas no sistema fixo, para o caso de trabalhar com o ensemble
Grande Canônico. Note que, por simplicidade, não consideramos os efeitos da armadi-
lha harmônica confinante utilizada experimentalmente para evitar a perda de átomos
do gás que, no entanto, deforma a rede ótica. Para mais detalhes deste modelo, veja a
referência [43].

Um triunfo do modelo é a previsão de uma transição de fases no sistema conhecida
como superfluido-isolante de Mott (SF-MI). Essa transição é uma transição de fases
quântica, pois o mecanismo que leva o sistema de uma fase a outra não é térmico
como nas transições de fases clássicas, mas são as flutuações quânticas do sistema que
induzem a mudança de fase, ou seja, a transição ocorre mesmo à T = 0 [12].

2.2 As fases do estado fundamental do modelo de

Bose-Hubbard

A competição entre os parâmetros U e t da hamiltoniana de Bose-Hubbard (2.2)
leva à transição de fases conhecida como superfluido-isolante de Mott (SF-MI) [11,18].
No caso em que t ≫ U , as part́ıculas tunelam facilmente de um śıtio a outro, portanto
o estado fundamental do sistema é caracterizado pela deslocalização das part́ıculas na
rede. Esta fase é denominada de superfluido (SF). No limite oposto, em que U ≪ t,
o preço energético para mover uma part́ıcula de um śıtio a outro é alto e o sistema
encontra-se na fase isolante de Mott (MI). Experimentalmente, variando a intensidade
dos lasers que formam a rede ótica, variamos a profundidade dos śıtios da rede e assim,
mudamos a razão entre U e t e, portanto, podemos induzir a transição de fases SF-MI
no sistema [10]. A confirmação experimental de tal transição foi feita em 2002, sendo
essa inferida pela mudança no padrão de interferência após a expansão livre dos átomos
ao se desligar a armadilha [12, 13].
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Essas duas fases estão ilustradas na figura 2.1. À esquerda da figura 2.1(a), temos a
representação da fase superfluida, com os átomos deslocalizados na rede, e à esquerda
da figura 2.1(b), temos a fase Mott, com um número inteiro de part́ıculas localizadas
em cada śıtio. Se desligarmos a rede ótica do sistema e deixarmos o gás expandir
livremente, o padrão de interferência resultante dependerá de qual fase o sistema se
encontra. Isto pode ser visto na figura 2.1, onde à direita da representação de cada uma
das fases há sua respectiva imagem de interferência. Observe que na fase superfluida
temos picos de interferência bem definidos, enquanto que na fase isolante de Mott não
há nenhum padrão de interferência. Os picos são devido a periodicidade da rede e
exigem uma fase macroscópica constante ao longo dos śıtios da rede, o que indica que
na fase SF há uma coerência através da rede que desaparece na fase MI [12].

Figura 2.1: Uma ilustração das fases superfluida (SF) em (a) e isolante de Mott (MI) em
(b). Na fase SF o termo de tunelamento é dominante favorecendo um estado deslocali-
zado. Já na fase MI, o termo de interação é dominante desfavorecendo a movimentação
de part́ıculas e, portanto, temos um estado localizado. À direita, temos as imagens de
interferência das respectivas fases. (Figura retirada da referência [7].)

É instrutivo estudar os casos limites da hamiltoniana (2.2) em que U = 0 e t = 0,
pois nestes casos o estado fundamental do sistema tem solução anaĺıtica e também por
serem casos bastante ilustrativos nos quais as caracteŕısticas de cada fase podem ser
melhor entendidas.

Começando com o caso em que U = 0, temos que as part́ıculas tunelam entre os
śıtios sem penalidade energética, portanto tenderão a estar deslocalizadas, e o estado
fundamental do sistema é a fase superfluida. A hamiltoniana do sistema neste limi-
te pode ser diagonalizada no espaço de momentos k, sendo assim, podemos escrever
seu autoestado como

∏N
i=1 b

†
ki
|0〉, com N o número de átomos na rede. Já que não

há interação entre os átomos, esperamos que todos os N átomos do sistema estejam
no estado de menor energia (ki = 0), de modo que o estado fundamental do sistema
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será [12]

|ΨSF 〉U=0 =
1√
N !

(
1√
Ns

Ns∑

i=1

b†i

)N

|0〉, (2.5)

com Ns o número de śıtios da rede, que é um condensado de Bose-Einstein puro.
Podemos visualizar como os átomos se distribuem na rede analisando este estado fun-
damental. De fato, fatorando o termo elevado a potência N do lado direito da equação,
vemos que, em cada termo, um átomo terá uma probabilidade independente dos outros
átomos da rede de estar em um śıtio. Sendo assim, podemos escrever a probabilidade
de n átomos estarem em um dos Ns śıtios da rede como [8, 44]

P =

(
N

n

)(
1

Ns

)n(
1− 1

Ns

)N−n

, (2.6)

que é uma distribuição binomial com probabilidade 1/Ns e número de tentativas N .
No limite em que N e Ns são grandes, o número de átomos em cada śıtio da rede é
uma distribuição de Poisson. Em outras palavras, o número de átomos em cada śıtio
flutua, no entanto a fase da onda de matéria coerente é bem definida em cada śıtio.

Se considerarmos agora o caso em que t = 0, os átomos ficarão localizados nos
śıtios, portanto o sistema estará na fase Mott. Neste regime o preço energético para se
ter dois átomos no mesmo śıtio é alto e o sistema tende a evitar essa situação. Sendo
assim, considerando uma rede com Ns śıtios, ao adicionarmos duas part́ıculas nesta
rede, o estado de menor energia será qualquer configuração em que as part́ıculas estão
em śıtios diferentes. Adicionando sucessivamente uma part́ıcula por vez nesse sistema
de modo a mantê-lo no estado de mı́nima energia, devemos ir preenchendo um śıtio de
cada vez. Ao chegar a Ns part́ıculas na rede, o estado fundamental do sistema será
uma rede em que cada śıtio tem uma part́ıcula. Dizemos que essa rede tem um fator
de preenchimento ρ igual a um, que é definido como

ρ =
〈N̂〉
Ns

=
1

Ns

〈
Ns∑

i=1

n̂i

〉
. (2.7)

O autoestado da hamiltoniana neste caso é igual a um produto de estados de Fock
locais para cada śıtio da rede. Em particular, considerando uma rede com Ns śıtios e
fator de preenchimento ρ, o estado fundamental será

|ΨMI〉t=0 =
Ns∏

i=1

(b†i )
ρ

√
ρ!

|0〉. (2.8)

Note que para colocar uma part́ıcula em um śıtio do sistema o ganho de energia é
∆̄(p)|t=0 = Uni − µ e para se retirar é ∆̄(b)|t=0 = −[U(ni − 1)− µ], sendo assim temos
um gap de energia no espectro da fase Mott. Portanto, ao variar o potencial qúımico
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entre os valores U(ni−1) e Uni, a densidade por śıtio não muda, o que pode ser escrito
como κ = ∂ρ/∂µ = 0. Esta propriedade é conhecida como incompressibilidade e, na
verdade, é esta a propriedade que define a fase MI e não a existência de estados de Fock
locais, já que esses existem apenas em t = 0 [8]. Como a fase superfluida não possui
um gap de energia no espectro de excitação, a fase é compresśıvel, i.e. κ 6= 0. Note que
uma part́ıcula (ou um buraco) excedente na fase Mott, estará livre para tunelar pela
rede sem penalidade energética, já que a energia de interação intrasśıtio será a mesma
para qualquer śıtio, e, portanto esse sistema estará na fase superfluida.

O diagrama de fases da transição superfluido-isolante de Mott corresponde ao plano
(t/U, µ/U) em que a fronteira entre as fases SF e MI é desenhada (veja a figura 2.2).
Podemos fazer uma descrição qualitativa desse diagrama a partir das conclusões acima,
argumentando o que podemos esperar para regiões intermediárias.

Na análise do caso t = 0 feita acima, identificamos que no eixo das ordenadas do
diagrama a fase Mott está localizada nos intervalos

(n− 1) < µ/U < n, (2.9)

sendo n = 1, 2, 3, . . . . Ainda neste eixo, mas nos pontos em que µ/U é inteiro, como
as energias dos estados com ni e ni+1 part́ıculas em um śıtio são degeneradas, não há
preço energético para a introdução (ou remoção) de uma part́ıcula no śıtio, além disso,
qualquer valor positivo de t leva a deslocalização das part́ıculas. Por isso, identificamos
esses pontos como estando na fase superfluida.

Mantendo µ/U fixo num valor intermediário do intervalo (2.9) e aumentando lenta-
mente o parâmetro de tunelamento t, temos que inicialmente a energia cinética ganha
por adicionar uma part́ıcula (ou um buraco) e deixá-la tunelar pela rede livremente
não vai compensar a energia potencial necessária para a adição dessa part́ıcula (ou
desse buraco). No entanto, a partir de um certo valor de t/U , o balanço de energia
favorecerá a adição de part́ıculas (ou buracos) e passamos para a fase superfluida. Do
mesmo modo, se fixarmos t/U e aumentarmos o potencial qúımico lentamente (a partir
de um ponto dentro da fase Mott), o custo ∆̄(p) da adição de uma part́ıcula diminui,
até que teremos um ponto em que a energia cinética ganha compensará este custo,
delimitando a transição SF-MI. No caso de diminuirmos µ/U , também teremos um
ponto em que é energeticamente favorável remover uma part́ıcula da rede e este buraco
estará livre para tunelar pela rede. Quanto maior t/U , menor é o valor de µ/U que
levará a adição de uma part́ıcula ser favorável energeticamente e menor será a largura
em µ/U em que o isolante de Mott se estabelece. Esta largura é o gap de energia do
isolante, que diminui à medida que o termo de tunelamento aumenta até desaparecer
na transição para a fase SF pelo ponto mais extremo do lobo de Mott.

Assim, conclúımos que as regiões em que ocorre a fase Mott têm um formato alon-
gado como na figura 2.2. Essas regiões são conhecidas como lobos de Mott, sendo que
a densidade por śıtio inteira ρ de cada lobo aumenta com µ, como indicado na figura.
Contornando os lobos de Mott, temos linhas de densidade constante semi-inteira, indi-
cadas na figura como linhas pontilhadas. Como já argumentamos, essas linhas devem
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estar localizadas na fase superfluida já que, neste caso, sempre teremos part́ıculas extras
que podem tunelar pela rede sem custo energético.

0
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U

t
U

MI ρ = 1
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(a) (b)
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Figura 2.2: Diagrama de fases à T = 0 do modelo de Bose-Hubbard feito a partir
de uma aproximação de campo médio. Duas fases se estabelecem nesse diagrama: a
fase isolante de Mott (MI) e a fase superfluida (SF). A primeira é caracterizada pela
localização das part́ıculas na rede e pela presença de um gap de energia. Esta fase se
estabelece em regiões de densidade por śıtio ρ inteira chamadas de lobos de Mott. Já a
fase SF, é caracterizada pela deslocalização das part́ıculas na rede. Algumas linhas de
densidade constante semi-inteira estão desenhadas em linha pontilhada (em vermelho).
Três caminhos (flechas (a)-(c)) que podem ser feitos para induzir a transição SF-MI
estão destacados. Uma transição de fases genérica acontece se atravessarmos os ca-
minhos (a) e (b), essa transição é descrita pela f́ısica de um gás de Bose fracamente
interagente. Já se atravessarmos o caminho (c), a transição pertence a classe de univer-
salidade do modelo XY com dimensão (d+1). (O algoritmo utilizado e a aproximação
feita para obter essa figura estão descritos na referência [43].)

O gap de energia em qualquer ponto do diagrama dentro do lobo de Mott, que é
dado pela menor excitação que conserva o número de part́ıculas do sistema, pode ser
mensurado como

∆̄|t/U = µ+ − µ−, (2.10)
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com µ+ e µ− sendo o valor do potencial qúımico na fronteira superior e inferior da
transição SF-MI, respectivamente, para um mesmo valor de t/U (indicado na fórmula
pela barra vertical com t subscrito). Já no caso do número de part́ıculas flutuar (no
caso de trabalharmos no ensemble Grande Canônico), as energias para excitar uma
part́ıcula (p) ou buraco (b) são

∆̄(p)|t/U = µ+ − µ,

∆̄(b)|t/U = µ− − µ. (2.11)

Para diferenciar as fases na construção de um diagrama, à medida que mudamos
um parâmetro externo que induz a transição, examinamos um parâmetro de ordem da
transição, que é igual a zero numa fase e tem um valor diferente de zero para a outra
fase. O fator de preenchimento, a compressibilidade, o valor esperado do operador
aniquilação 〈bi〉 e a densidade de superfluido podem ser examinados para diferenciar
as fases do sistema. Além disso, através da função de Green podemos determinar o
gap da fase Mott e utilizar esta informação para construir o diagrama de fases.

A transição superfluido-isolante de Mott é uma transição de fases quântica cont́ınua
e seu comportamento cŕıtico foi caracterizado no artigo seminal de Fisher et al. [11].
Dois tipos de transições de fases SF-MI podem ser induzidas nesses sistemas: a genérica
e a que acontece à densidade constante, que é um ponto multicŕıtico [11]. A transição de
fases genérica é induzida pela adição/remoção de um pequeno número de part́ıculas,
onde a densidade por śıtio muda continuamente de um valor inteiro para um semi-
inteiro. Pode ser induzida por dois caminhos diferentes: pela variação de µ, com t fixo,
ou pela variação de t, com µ fixo (caminhos (a) e (b), respectivamente, na figura 2.2).
Esta transição pode ser completamente caracterizada pela f́ısica de um gás de Bose
fracamente interagente. Já na transição que ocorre no ponto multicŕıtico (caminho
(c) na figura 2.2), o gap do isolante desaparece a medida que variamos t, com µ fixo
e densidade constante. Esta transição tem um comportamento cŕıtico diferente da
transição genérica, fazendo parte da classe de universalidade do modelo XY com (d+1)
dimensões.1 As dimensões cŕıticas superior e inferior da transição de fases genérica são,
respectivamente, d+c = 2 e d−c = 1. Portanto, os expoentes cŕıticos a partir de d = 2
são os mesmos da teoria de campo médio [11]. Já no caso da transição que ocorre
à densidade constante, as dimensões cŕıticas superior e inferior são, respectivamente,
d+c = 3 e d−c = 1. Então, para caracterizar o comportamento cŕıtico dessa transição
em d = 2 usamos os expoentes cŕıticos da classe de universalidade do modelo XY em
3D [46] e a partir de d = 3 são os mesmos da teoria de campo médio.

Nesta tese, estudamos a transição de fases superfluido-isolante de Mott quando a
rede ótica do sistema tem simetria hexagonal. Esta mudança não muda o

1A hamiltoniana de Bose-Hubbard a densidade constante pode ser mapeada, usando integrais de
caminho, na hamiltoniana do modelo XY com uma dimensão a mais [45].
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comportamento cŕıtico da transição, já que não introduz frustração2 e detalhes mi-
croscópicos como a simetria da rede não devem afetar o comportamento cŕıtico da
transição, mas muda a fronteira entre as fases da transição SF-MI. Além disso, estu-
damos os efeitos da presença de desordem no sistema. Consideramos que a rede ótica
está sujeita a um potencial desordenado ǫi, definido em cada śıtio i da rede, uniforme-
mente distribúıdo em um intervalo [−∆,∆], que é não correlacionado espacialmente e
afetando apenas o potencial qúımico. Isso introduz uma desordem estática na rede em
que o grau de desordem no sistema é determinado pelo valor deste limite ∆, denomi-
nado de intensidade de desordem. Este problema também foi estudado no artigo de
Fisher et al. [11], onde previram o surgimento de uma terceira fase, a fase conhecida
como vidro de Bose (BG), que se estabelece entre as fases superfluido e isolante de Mott
no diagrama de fases, e desenvolveram a teoria de escala da transição superfluido-vidro
de Bose. Estudamos essa transição no caso de uma rede ótica tridimensional. Am-
bos os sistemas são descritos por uma hamiltoniana de Bose-Hubbard com algumas
modificações, mas discutiremos as especificidades de cada sistema mais adiante.

2Frustração aparece quando todas as restrições impostas pela hamiltoniana não podem ser simulta-
neamente cumpridas e é uma propriedade inerente de alguns sistemas fortemente correlacionados [35].
Um exemplo é um sistema de spins com acoplamento antiferromagnético do tipo Ising em uma rede
triangular. Um dos spins da célula unitária da rede ficará frustrado, pois sempre estará antiparalelo
a um de seus vizinhos, mas paralelo ao outro.



Caṕıtulo 3

O algoritmo Worm

Iniciamos o caṕıtulo com uma revisão do algoritmo Worm aplicado ao modelo de
Bose-Hubbard.1 Em seguida, introduzimos as técnicas que foram utilizadas para a
obtenção dos resultados desta tese, primeiramente descrevemos como podemos obter o
gap de energia de um isolante de Mott a partir da função de Green estimada com o al-
goritmo e depois descrevemos como fazemos uma análise de escalonamento de tamanho
finito (FSS), um procedimento utilizado para obtenção do comportamento cŕıtico do
sistema nas proximidades de uma transição. Por fim, apresentamos o algoritmo Worm
aplicado ao modelo de correntes-J , que também foi utilizado no estudo da classe de
universalidade SF-BG no caṕıtulo final.

3.1 O algoritmo Worm para o modelo de Bose-

Hubbard

O algoritmo Worm faz parte de uma classe de algoritmos de Monte Carlo Quântico
(QMC), conhecida por Monte Carlo de integral de caminho (PIMC), que se utiliza da
expansão por integrais de caminho para fazer uma amostragem estocástica da ação
de um sistema de muitos corpos. Esse algoritmo foi originalmente desenvolvido para
modelos quânticos estat́ısticos por N. V. Prokof’ev, B. V. Svistunov e I. S. Tupitsyn
[29, 30, 47] e mais tarde adaptado para modelos clássicos [48]. Em suma, é feito um
mapeamento de um problema quântico d-dimensional em um problema clássico com
(d+1)-dimensões fazendo uso de integrais de caminho, então técnicas padrões de Monte
Carlo são implementadas para amostrar o espaço de configurações do sistema.

As propriedades de um sistema termodinâmico em equiĺıbrio a uma temperatura
T são determinadas pela função de partição Z = Tr e−βH , em que β = 1/kBT , sendo
kB a constante de Boltzmann. Para fazer uma expansão em integrais de caminho em
um sistema dependente da temperatura é mais conveniente utilizar o formalismo do
tempo imaginário em que escrevemos t = −iτ , sendo τ uma variável auxiliar real com

1Uma apresentação complementar desse algoritmo pode ser encontrada em [43].

15
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dimensão de tempo. Escrevendo a hamiltoniana do sistema na forma H = H0 + H1,
onde H0 é diagonal numa base de autoestados |α〉 com autovalores Eα e H1 é não
diagonal nesta base, e utilizando a descrição da interação [49], podemos escrever o
operador de densidade ρ̂ = e−βH/Z no formalismo do tempo imaginário naturalmente
em função do operador de evolução temporal U(β, 0) na descrição da interação2, pois

e−βH =e−βH0eβH0e−βH = e−βH0U(β, 0) = e−βH0Tτe
−

∫ β

0
dτ ′H1(τ ′). (3.1)

Na última igualdade, U(β, 0) foi escrito na sua forma mais usual, em que representa a
expansão

Tτe
−

∫ β

0
dτH1(τ) = 1−

β∫

0

dτ1H1(τ1) +

β∫

0

dτ2

τ2∫

0

dτ1H1(τ2)H1(τ1) + . . .

=
∞∑

n=0

(−1)n
β∫

0

dτn

τn∫

0

dτn−1 . . .

τ2∫

0

dτ1H1(τn)H1(τn−1) . . . H1(τ1), (3.2)

onde H1(τ) = eτH0H1e
−τH0 é a parte não-diagonal da hamiltoniana na descrição da

interação, Tτ é o operador de ordenação temporal, cuja função é ordenar temporalmente
todos os H1(τ), de maneira que estes operadores sejam escritos na ordem crescente de
seus argumentos, da direita para a esquerda, por exemplo,

Tτ [Ô(τ1)Ô
′(τ2)] =

{
Ô(τ1)Ô

′(τ2), se τ1 > τ2
Ô′(τ2)Ô(τ1), se τ2 > τ1.

(3.3)

Note que na equação (3.2) existe uma ordenação temporal definida pelos limites de
integração de maneira que τ1 < · · · < τn < β.

Assim, podemos escrever a função de partição em termos de integrais de caminho
utilizando a expansão (3.1)

Z = Tr e−βH =
∑

α

〈α|e−βH0Tτe
−

∫ β

0
dτH1(τ)|α〉 (3.4)

=
∞∑

n=0

(−1)n
β∫

0

dτn

τn∫

0

dτn−1 . . .

τ2∫

0

dτ1
∑

α

〈α|e−βH0H1(τn)H1(τn−1) . . . H1(τ1)|α〉.

Fazendo uso da completeza da base {|α〉}, inserimos n − 1 conjuntos completos
1 =

∑
α |α〉〈α| entre os produtos de H1(τ), obtendo

Z =
∞∑

n=0

(−1)n
β∫

0

dτn

τn∫

0

dτn−1 . . .

τ2∫

0

dτ1 ×

×

∑

α,αn−1...α1

e−βEαH
ααn−1

1 (τn)H
αn−1αn−2

1 (τn−1) . . . H
α1α
1 (τ1), (3.5)

2Utilizamos unidades em que ~ = 1.
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com os elementos de matriz sendo

Hα′α
1 (τ) = eτEα′Hα′α

1 e−τEα = 〈α′|H1|α〉e−τ(Eα−Eα′ ). (3.6)

Note que, sendo a função de partição Z definida por um traço, temos a condição de
que a sequência dos elemento de matriz da soma em (3.5) deve iniciar e terminar no
mesmo estado |α〉. Essa expressão para a função de partição encontra-se na chamada
representação de integrais de caminho [47]. Veja que não estamos mais trabalhando
com operadores e passamos a um problema clássico com uma dimensão adicional, que
é a direção do tempo imaginário, cujo tamanho é β.

Podemos construir diagramas que representam termos da expansão (3.5). Para
exemplificar essa relação, reescrevemos (3.4) explicitando a dependência temporal e
colocamos os estados que definem o traço no formalismo da segunda quantização, isto
é, |α〉 = |{ni}〉 ≡ |{n1, n2, . . . }〉, em que ni é o número de ocupação do estado i, como

Z =
∑

{ni}

〈
{ni}

∣∣∣∣∣ e−βH0 −
β∫

0

dτ1e
−(β−τ1)H0H1e

−(τ1−0)H0 + (3.7)

❄

✟
✟

✟
✟

✟
✟✙

✛

0β

0

+

β∫

0

dτ2

τ2∫

0

dτ1e
−(β−τ2)H0H1e

−(τ2−τ1)H0H1e
−(τ1−0)H0 + · · ·+

❄ ❄ ❄

✛

0β τ2 τ1{ni} {ni}′ {ni}

+(−1)n
β∫

0

dτn

τn∫

0

dτn−1 . . .

τ2∫

0

dτ1 ×

× e−(β−τn)H0H1e
−(τn−τn−1)H0H1e

−(τn−1−τn−2)H0 . . . e−(τ2−τ1)H0H1e
−(τ1−0)H0 + . . .

∣∣∣∣∣{ni}
〉
.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄

✛

0β τn τn−1 τ1{ni} {ni}′′′ {ni}′′ ... {ni}′ {ni}

Nessa equação, o estado inicial |{ni}〉 passa por sucessivos operadores de evolução
temporal no tempo imaginário e−τH0 , em que os números de ocupação se modificam
pela ação de H1. Assim, no primeiro termo, o estado inicial permanece o mesmo no
intervalo de 0 a β, o segundo termo é zero, pois H1 é não-diagonal na base {|α〉},
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já o terceiro termo, evolui o estado do sistema ao longo de três intervalos de tempo
diferentes: 0 a τ1, τ1 a τ2 e τ2 a β, modificando os números de ocupação de |{ni}〉τ=0 para
H1|{ni}〉τ=τ1 = |{ni}′〉τ=τ1 e, por fim, para H1|{ni}′〉τ=τ2 = |{ni}′′〉τ=τ2 e permanecendo
ali até que τ = β. Este último termo será não-nulo apenas se retornar a configuração
inicial, isto é, se |{ni}′′〉 = |{ni}〉. No termo de ordem n, teremos n modificações do
estado do sistema e, da mesma forma, este termo contribuirá para a expansão apenas
se, na ação do n-ésimo operador H1, retornar ao estado inicial.

Assim, cada sequência

α(τ) ≡ α0 = {ni}0, α1 = {ni}1, α2 = {ni}2, . . . , αn−1 = {ni}n−1, αn = {ni}n (3.8)

é uma trajetória no espaço-α. Tendo em vista que a evolução temporal nos leva de
volta ao estado inicial, i.e., α0 = αn, cada termo desta expansão será um caminho
fechado neste espaço e Z é a soma de todos os caminhos fechados posśıveis. Podemos
escrever isso como

ZBH =
∑

ν

Wν , (3.9)

em que Wν é o peso estat́ıstico de cada caminho fechado definido por uma configuração
ν = {n, α(τ)}. Nos referimos a esse espaço de configurações por espaço CF, que é
representado por uma coleção de caminhos fechados (CF), onde é permitido interseções
e sobreposições, a única restrição é que não haja caminhos abertos. Como veremos,
podemos implementar técnicas padrões de Monte Carlo para amostrar os caminhos
fechados posśıveis e assim calcular a função de partição do sistema.

Antes de entrar em maiores detalhes a respeito do algoritmo, vamos especificar
a hamiltoniana de interesse simulada com o algoritmo Worm e precisar o espaço de
configurações do sistema. Considere novamente a hamiltoniana de Bose-Hubbard (2.2),
que reescrevemos aqui por conveniência:

H = −t
∑

〈i,j〉

b†ibj +
U

2

∑

i

n̂i(n̂i − 1)− µ
∑

i

n̂i,

e lembre-se de que estamos descrevendo um sistema de bósons sem spin em uma rede
ótica, com uma interação intrasśıtio U e um tunelamento t apenas entre śıtios primeiros
vizinhos 〈i, j〉. Podemos separar essa hamiltoniana da seguinte forma

H0 =
U

2

∑

i

n̂i(n̂i − 1)− µ
∑

i

n̂i,

H1 = −t
∑

〈i,j〉

b†ibj. (3.10)

Neste caso, a base {|α〉} de autoestados do operador H0 pode ser representada no
espaço de Fock como {|α〉} = {∏Ns

i=1 |ni〉}, com Ns o número de śıtios da rede ótica
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e ni o número de átomos ocupando o śıtio i. Assim, os autovalores da hamiltoniana
diagonal são

Eα =
U

2

∑

i

nα
i (n

α
i − 1)− µ

∑

i

nα
i , (3.11)

enquanto que os elementos de matriz não diagonais são

Hα′α
1 = −t〈ni + 1, nj − 1|b†ibj|ni, nj〉 = −t

√
(nα

i + 1)nα
j , (3.12)

com i e j denotando śıtios vizinhos e nα
i o número de part́ıculas no śıtio i no estado

inicial |α〉. Incluindo esses valores em (3.5), obtemos a função de partição usada na
simulação

ZBH =
∞∑

n=0

β∫

0

dτn . . .

τ2∫

0

dτ1
∑

{α}

(t)nhα(τ)
n exp

{
−

n∑

k=1

Eαk−1
(τk − τk−1)

}
, (3.13)

em que

hα(τ)
n = (−t)−n

n∏

k=1

〈
{ni}′τk+0|H1|{ni}τk−0

〉
(3.14)

é o produtório de fatores de ráızes quadradas vindos dos elementos de matriz não dia-
gonais (3.12), em que τk−0 e τk+0 denotam os instantes imediatamente antes e depois,
respectivamente, da ação de H1 e o ı́ndice α(τ) indica que os números de ocupação
mudam ao longo da trajetória no espaço de configurações. Também, para manter a es-
crita compacta, reescrevemos o produtório dos termos vindos dos autovalores diagonais
(3.11), em que reordenamos o expoente como

− βEα0
−

n∑

m=1

ταm
(Eαm−1

− Eαm
) = −Eα0

τ1 + Eαn
τn − Eα1

(τ2 − τ1)−

− . . . − Eαn−1
(τn − τn−1) = −

n∑

k=1

Eαk−1
(τk − τk−1). (3.15)

Acima, usamos que α0 = αn e τ0 = τn, devido às condições periódicas de contorno na
direção temporal, e renomeamos os ı́ndices m = k − 1. Os pesos das trajetórias terão
sinal positivo se t é positivo.

Um exemplo de configuração no espaço CF no contexto do modelo de Bose-Hubbard
para uma rede 1D pode ser observando na figura 3.1. No esquema, o eixo das ordenadas
é o tempo imaginário e o eixo das abscissas representa os śıtios do sistema. O número
de part́ıculas em cada śıtio é proporcional a largura de cada linha e o tempo obedece
condições periódicas de contorno como consequência do traço em Z. Chamamos de
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kinks os pontos no tempo em que o sistema muda de estado (por exemplo, o ponto
τk destacado na figura). Tendo em mente a equação (3.13), associamos a cada kink à
ação dos operadores H1 e a cada intervalo cont́ınuo do caminho à ação do operador de
evolução temporal e−τH0 . No sistema em questão, H1 ∝ b†ibj, portanto kinks são tune-
lamentos entre śıtios primeiros vizinhos. Cada trajetória de uma part́ıcula propagando
no tempo imaginário é usualmente conhecida como linha-mundo. Procedimentos de
atualização neste espaço de configurações consistem em deslocar kinks e criar novos
pares destes a partir de uma região sem kinks.

Figura 3.1: Espaço de configuração de caminhos fechados (ou espaço CF) no contexto
do modelo de Bose-Hubbard para uma rede 1D. Cada caminho é conhecido pelo nome
de linha-mundo. O eixo das ordenadas representa a evolução no tempo imaginário
e o eixo das abscissas representa śıtios com um número de ocupação proporcional a
sua espessura. As linhas tracejadas têm ocupação zero, as sólidas que são mais finas,
possuem ocupação um e as mais grossas, ocupação dois. Nesta imagem, t é o peso de
um kink. (Figura da referência [50].)

A função de Green do sistema também tem uma representação por integrais de ca-
minho. Em sistemas com temperatura finita, usamos a função de Green de Matsubara

G(j, τ) = −
〈
Tτbi+j(τ0 + τ)b†i (τ0)

〉
. (3.16)

Em que o operador b†i (τ0) cria uma part́ıcula no śıtio i no tempo imaginário τ0, cujo
elemento de matriz é

√
ni(τ0) + 1, e bi+j(τ0 + τ) aniquila uma part́ıcula no śıtio i + j

no tempo τ0 + τ com elemento de matriz
√

ni+j(τ0 + τ). O śımbolo 〈.〉 indica a média
estat́ıstica do valor esperado de um operador. Note que estamos usando nessa definição
a propriedade de invariância translacional do sistema. A diferença entre o espaço CF
e o espaço de configurações de G, que denominamos de CFG, é que, por conta dos
operadores de criação e aniquilação, temos caminhos abertos, i.e., trajetórias em que
α0 6= αn.
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O algoritmo Worm trabalha num espaço de configurações aumentado, onde acu-
mulamos estat́ısticas com caminhos fechados (espaço CF) e abertos (espaço CFG, ver
um exemplo de uma configuração neste espaço na figura 3.2) [51]. Os mecanismos de
atualização do algoritmo são locais e podem ser feitos a partir de uma configuração
do espaço CF ou CFG. Pictoricamente, podemos ver essas atualizações como sendo
feitas por mecanismos de “desenha” e “apaga”, onde conseguimos construir diferentes
configurações a partir dos extremos do caminho aberto. O movimento dos extremos
desse caminho ao fazer as atualizações é o que motiva o nome Worm (que significa
verme, em inglês) atribúıdo ao algoritmo, por isso denominamos esse caminho aberto
de verme, sendo suas extremidades apelidadas de ira (biI (τI), a cabeça do verme) e
masha (b†iM (τM), a cauda).3

Figura 3.2: Espaço de configurações de caminhos abertos (ou espaço CFG)
no contexto do modelo de Bose-Hubbard para uma rede 1D. Neste exemplo,
{ni}τ=0 = 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Os pontos indicados por I e M na figura são respectiva-
mente, ira e masha, os extremos do verme. (Imagem extráıda da referência [50].)

Devido a conservação do número de part́ıculas, as trajetórias de muitos corpos
podem ser decompostas no conjunto de trajetórias de part́ıcula-única fechadas, ou
linhas-mundo. Ou seja, podemos decompor a figura 3.1 em linhas-mundo e o número
de linhas-mundo é igual ao número de part́ıculas do sistema. Faz-se necessária a
observação que uma restrição natural a um algoritmo que trabalhe apenas no espaço
CF é que o número de part́ıculas do sistema é fixo e, portanto, a hamiltoniana simulada
não contém o termo −µ

∑
i n̂i presente em (3.10). No entanto, com o algoritmo Worm,

como o verme é uma linha-mundo adicionada ao espaço CF que quando se fecha em si
adiciona ou remove uma part́ıcula do sistema, podemos trabalhar no ensemble Grande
Canônico. Ademais, linhas-mundo podem se enrolar ao redor do ćırculo-β várias vezes

3São os nomes das irmãs de B. V. Svistunov [47] e variáveis iniciando com i e m correspondem
implicitamente a inteiros em Fortran.
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antes de fechar-se em si mesma ou, havendo condições periódicas de contorno no espaço,
podem também se enrolar na direção espacial. O número inteiro de vezes que a linha-
mundo se enrola na direção espacial define o que chamamos de winding numbers e
são diretamente responsáveis por propriedades de superfluidez do sistema [52], como
veremos na seção 3.1.3.

Sendo assim, a medida que os extremos do verme se movimentam no espaço CFG,
modificam a configuração do espaço e, a cada movimento, acumulam estat́ısticas para o
histograma da função de Green G(τM −τI , iM − iI), sendo (iI , τI) e (iM , τM) as posições
espaço-temporal de ira e masha, respectivamente. As atualizações do espaço CF são
feitas quando, de tempos em tempos, os dois extremos do verme se encontram, situação
na qual recuperamos uma configuração de caminhos fechados e coletamos estat́ısticas
para Z. O algoritmo Worm é um algoritmo com procedimentos locais de atualização
que segue a prescrição de Metrópolis. Este algoritmo não sofre de critical slowing
down4, não tem problema em produzir caminhos com winding number diferente de
zero e permite a simulação eficiente de correlações não diagonais, do ensemble Grande
Canônico ou de sistemas desordenados [51]. Seguimos detalhando os procedimentos de
atualização do algoritmo que permitem transformações entre configurações arbitrárias.

3.1.1 Procedimentos de atualização

Como discutimos em (3.9), após o mapeamento em (d + 1) dimensões, podemos
interpretar cada termo da equação (3.5) (que para o modelo de BH é escrita como a
equação (3.13)) como o peso estat́ısticoWν de cada configuração ν posśıvel no espaço de
fase do sistema. Sendo assim, as somas e integrais da equação (3.13) são vistas, a menos
de um fator de normalização, como uma média estat́ıstica sobre diferentes configurações
[29]. O processo de Monte Carlo deve examinar essas estat́ısticas gerando configurações
de acordo com seus pesos. Cada configuração é definida por um determinado número de
kinks, suas associações espaciais e posições espećıficas no tempo imaginário. O processo
estocástico que calcula a equação (3.13) deve então ter um conjunto de procedimentos
de atualização que modificam essas configurações, modificando o número de kinks e
suas posições, de maneira a garantir a ergodicidade5, além de obedecerem a equação
de balanço detalhado [53], o que, em outras palavras, significa que os processos de
atualização “desenha” e “apaga” do algoritmo Worm são balançados e complementares
entre si. Descrevemos nesta seção esses mecanismos.

Para especificar uma configuração genérica, precisamos definir o conjunto de variáveis
ν = (y,K, ξK , {τi}), sendo y os parâmetros da hamiltoniana, K o número de kinks

4Nas proximidades de uma transição de fases cŕıtica, o sistema desenvolve correlações de longo
alcance que divergem no ponto cŕıtico, fazendo com que a simulação de Monte Carlo tenha uma
amostragem ineficiente do espaço de fase do sistema [53]. Por ter procedimentos de atualização
eficientes, o algoritmo Worm consegue gerar eficientemente configurações independentes.

5Exigência de que deve ser posśıvel aos mecanismos estocásticos de geração de configurações do
algoritmo alcançar todas as configurações posśıveis do sistema, a partir de uma configuração inicial
qualquer, após um tempo finito de simulação [47].
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dessa configuração, com ξK especificando a localização espacial e a direção dos kinks e
também guardando a informação dos números de ocupação inicial de todos os śıtios e,
por último, {τi} é o conjunto das posições temporais dos kinks.

A equação de balanço detalhado que garante que, após um número finito de atu-
alizações, o algoritmo passe a gerar configurações com o peso estat́ıstico definido pela
equação (3.13) é dada por

WνpaP
act
a (ν → ν ′) = Wν′pāP

act
ā (ν ′ → ν), (3.17)

em queWν é o peso estat́ıstico de uma determinada configuração ν, pa é a probabilidade
de selecionar a atualização a, P act

a (ν → ν ′) é a probabilidade de aceitar a modificação
sugerida por a, transformando ν em ν ′ e ā é a atualização que desfaz a modificação
feita por a, transformando ν ′ em ν. Assim, a taxa de aceite de um par de atualizações
balançado é

R =
P act
a (ν → ν ′)

P act
ā (ν ′ → ν)

=
pā
pa

Wν′

Wν

. (3.18)

A taxa de aceite utilizada pelo Worm segue a prescrição de Metrópolis [53], em que
temos

P act
a (ν → ν ′) =

{
R se R < 1

1 se R ≥ 1,

P act
ā (ν ′ → ν) =

{
1 se R ≤ 1

1/R se R > 1.
(3.19)

Vale salientar que nos procedimentos de atualização que modificam o número de
kinks, temos uma diferencial dτ extra entrando no peso da configuração, já que temos
um grau de liberdade cont́ınuo adicional entre as configurações conectadas por esses
procedimentos. No entanto, como veremos, quando determinamos a taxa de aceite, a
diferencial extra é compensada por uma diferencial que vem da distribuição de proba-
bilidade da variável extra presente na configuração6, deixando a taxa de aceite finita
no limite em que tomamos τ cont́ınuo (i.e. dτ → 0) [54], ou seja,

R ∼ W̃ν′

W̃ν

, (3.20)

em que os pesos W̃ν não contém nenhuma diferencial e as probabilidades de propor
uma determinada atualização e de sugerir um conjunto particular de variáveis não
foram explicitamente mencionados. Desta forma, dada uma certa configuração ν, seu
peso W̃ν pode ser imediatamente obtido a apartir da equação (3.13) (deixando de fora
as diferenciais).

6Para mais detalhes veja [47].
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Em linhas gerais, a partir de uma configuração qualquer ν o algoritmo seleciona ale-
atoriamente um dos quatro tipos de atualizações do algoritmo: a criação ou a destruição
do verme, ou um deslocamento temporal ou espacial do verme. Os dois primeiros tipos
de atualização nos permitem transitar entre o espaço CF e CFG. Já os dois outros tipos
garantem a ergodicidade do algoritmo, sendo que a movimentação temporal muda o
tamanho do verme na direção temporal e a movimentação espacial altera o número de
kinks e o tamanho do verme na direção espacial. Vale ressaltar que essas atualizações
são locais, no sentido que mudam apenas variáveis ao redor de um ponto deixando o
resto da configuração intacta, e também que o algoritmo trabalha no ensemble Grande
Canônico, uma vez que a movimentação temporal do verme no espaço de configurações
do sistema muda o número de part́ıculas dos śıtios. Determinamos a seguir, a taxa de
aceite R de cada tipo de atualização após uma descrição do movimento.

Criação e destruição do verme

São as atualização que fazem a transição do espaço CF para o CFG (criação do
verme), ou vice-versa (destruição do verme). Quando ambos os extremos do verme
estão no mesmo śıtio e não estão separados por nenhum kinks, então o verme pode
ser removido do espaço de configurações, fechando sua linha-mundo (i.e., passando
para o espaço CF, veja a figura 3.3 da direita para a esquerda). Se o verme não está
presente, então podemos fazer a atualização de criação do verme, em que criamos uma
descontinuidade e passamos para o espaço CFG. Isto é feito selecionando aleatoriamente
um intervalo de um caminho não interrompido por nenhum kink (que no código é
designado por um nome7) e então temos duas possibilidades: criar uma nova linha-
mundo ou deletar o trecho de uma já existente, como mostrado na figura 3.3 indo da
esquerda para a direita.

7Quando implementamos o algoritmo, atribúımos um nome a cada intervalo cont́ınuo que guarda
as associações entre primeiros vizinhos (no espaço e tempo).



CAPÍTULO 3. O ALGORITMO WORM 25

i

i

i

τmin τmax

τI τM

τM τI

bi b†i

b†i bi

n1

n2

n2

Figura 3.3: Procedimento de atualização de criação do verme num śıtio i. À esquerda,
temos uma configuração inicial em que um trecho entre kinks (τmin, τmax) foi selecionado
e à direita, temos a criação do verme com ira bi (a cabeça) e masha b†i (a cauda) nas
posições τI e τM , respectivamente. Sendo que na figura acima houve a remoção de
um trecho de uma linha-mundo e na abaixo a inserção de uma nova linha-mundo. Na
atualização oposta, destrói o verme, passamos de uma configuração como uma das duas
mostradas à direita, para uma como a da esquerda. As diferentes espessuras das linhas
representam números de ocupação diferentes e o tempo imaginário cresce da esquerda
para a direita.

A equação de balanço para a atualização cria verme para o caso retratado em baixo
na figura 3.3 é

pcW(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)(dτ)
Kp(τI , τM)(dτ)2P act

c (νK → ν ′
K+2) =

= pdW(y,K + 2, ξK+2; τ1, . . . , τM , τI , . . . , τK+2)(dτ)
K+2P act

d (ν ′
K+2 → νK), (3.21)

em que c denota a atualização cria o verme e d a atualização destrói o verme, sendo
p(τI , τM) a distribuição de probabilidades das posições de ira e masha, com τM < τI ,
normalizada no intervalo selecionado para a criação do verme (τmin, τmax). Formal-
mente, essa função de distribuição é arbitrária, e esta liberdade deve ser usada para
otimizar a taxa de aceite. Em nosso código, escolhemos a distribuição mais simples
posśıvel, uma distribuição uniforme

p(τI , τM) =
2

(τmax − τmin)2
. (3.22)

Definindo a taxa de aceite

R =
P act
c (νK → ν ′

K+2)

P act
d (ν ′

K+2 → νK)
=

pd
pc

W(y,K + 2, ξK+2; τ1, . . . , τM , τI , . . . , τK+2)

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)p(τI , τM)
. (3.23)

A probabilidade de aplicação da atualização c é

pc = 1 · 1

Nl

· 1
2
, (3.24)

que é a probabilidade de selecionar a atualização cria o verme, que é igual a 1 no espaço
CF e zero no espaço CFG, vezes a probabilidade de selecionar o intervalo entre kinks em



CAPÍTULO 3. O ALGORITMO WORM 26

que o verme será posicionado, em que Nl é o número de intervalos não interrompidos
por kinks da configuração atual, vezes um fator meio devido a chance do verme ser
criado adicionando uma nova linha-mundo ou removendo um trecho de uma (casos
retratados em baixo e em cima, respectivamente, na figura 3.3). Já a probabilidade de
aplicação da atualização d é

pd = (caso)ν · wd, (3.25)

com (caso)ν sendo igual a 1 ou 2 dependendo se não houver nenhum outro kink vizinho
a ira ou masha (i.e., o intervalo à esquerda de ira é masha e o à esquerda de masha é
ira), pois neste caso wd → 2wd, sendo wd a probabilidade de selecionar a atualização
destrói o verme. Já razão entre os pesos das duas configurações é

W(y,K + 2, ξK+2; τ1, . . . , τM , τI , . . . , τK+2)

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)p(τI , τM)
=

= |η|2 ·
√
n1 + 1 ·

√
n1 + 1 · (τmax − τmin)

2

2
· e−(τI−τM )(H0({n}ν′

K+2
)−H0({n}νK ))

, (3.26)

em que η é uma constante introduzida nos operadores bi → η∗bi e b†j → ηb†j para
ajustar o tempo que o algoritmo passa nos espaço CF e CFG, vezes o elemento de
matriz de masha, vezes o de ira, sobre a probabilidade de selecionar as posições de ira
e masha em τI e τM , respectivamente, vezes a diferença de energia diagonal entre as
duas configurações.

Desta forma a taxa de aceite fica

R = Nl(τmax − τmin)
2wd|η|2(caso)ν(n1 + 1)e−(τI−τM )(H0({n2})−H0({n1})), (3.27)

em que usamos a notação

H0({ni}) =
U

2
ni(ni − 1)− µni. (3.28)

A taxa de aceite para a atualização remove verme, em que passamos de uma con-
figuração νK para uma configuração νK−2, é obtida de maneira análoga.

Deslocamento temporal

Procedimento no qual é escolhido uma nova posição temporal para um dos extremos
do verme (cabeça ou cauda), sem mudar de śıtio, dentro de um intervalo (τmin, τmax)
entre dois kinks (veja a figura 3.4). Deslocamentos temporais mudam o número de
ocupação de um śıtio proporcionalmente ao intervalo de tempo acrescentado ou remo-
vido. Assim, part́ıculas extras são inseridas ou removidas do sistema quando b†i (τM)
dá uma volta completa na direção temporal (relativamente a bi(τI) ).
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i
τmin τmax

i
bi bi

τI τ ′I

n1 n1n2 n2

Figura 3.4: Procedimento de atualização com deslocamento temporal do verme. O tre-
cho entre kinks (τmin, τmax) no entorno do operador de aniquilação bi (ira) é selecionado
e uma nova posição τ ′I é sorteada para bi. Nesta figura, o tempo imaginário cresce da
esquerda para a direita.

A equação de balanço dessa atualização é

pdtW(y,K, ξK ; τ1, . . . , τI , . . . , τK)(dτ)
Kp(τI)(dτ)P

act
dt (νK → ν ′

K) =

= pdtW(y,K, ξK ; τ1, . . . , τ
′
I , . . . , τK)(dτ)

Kp(τ ′I)(dτ)P
act
dt

(ν ′
K → νK), (3.29)

em que dt é a atualização deslocamento temporal, com dt sendo a atualização que
desfaz o movimento proposto por dt e p(τ) a distribuição de probabilidades utilizada
para selecionar a nova posição de ira. Definindo a taxa de aceite

R =
P act
dt (νK → ν ′

K)

P act
dt

(ν ′
K → νK)

=
pdt
pdt

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τ
′
I , . . . , τK)

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τI , . . . , τK)

p(τ ′I)

p(τI)
. (3.30)

Tanto no movimento de τI a τ ′I como na atualização oposta temos que a probabilidade
de aplicar a atualização é

pdtp(τ
′
I) = pdtp(τI) = wdt ·

1

τmax − τmin

, (3.31)

i.e., a probabilidade de selecionar a atualização move verme temporalmente wdt, vezes
a probabilidade de escolher a nova posição τ ′ (que escolhemos ser uniforme). Portanto,
a taxa de aceite é simplesmente

R =
Wν′

Wν

= e−(τ ′I−τI)(H0({n1})−H0({n2})), (3.32)

em que usamos novamente (3.28).

Deslocamento espacial

Deslocamentos espaciais alteram o número de kinks do espaço de configurações,
mudando a posição espacial da cabeça ou cauda do verme, mas mantendo sua posição
temporal. Separamos os deslocamentos espaciais em dois tipos: “pulos” e “reconexões”.
Tecnicamente são movimentos idênticos, mas fazemos uma distinção entre eles porque
na “reconexão” trechos de linhas-mundo envolvidas na atualização trocam de lugar de
maneira não trivial. (Compare a figura 3.5 com a figura 3.6.)
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O “pulo” consiste no movimento de um dos extremos do verme em que um kink é
adicionado (ou removido, no caso da atualização oposta, que denominamos “anti-pulo”)
à esquerda da cabeça (ira, o operador bi) ou à direita da cauda (masha, o operador b†i ).
Este procedimento está ilustrado na figura 3.5.

j
τmin

i
τmax

j
τmin

i

τmax

τn

bi

bj

n1 n2 n1 n2

n3 n4n3 n5

Figura 3.5: Procedimento de atualização com deslocamento espacial do verme do tipo
“pulo” para o operador de aniquilação bi. À esquerda, temos uma configuração inicial,
em que selecionamos o śıtio em que o kink será inserido e o intervalo (τmin, τmax), sem
interrupções de kinks, no qual sua posição temporal será sorteada. À direita, o kink é
inserido no śıtio j na posição τn ∈ (τmin, τmax) sorteada. (O movimento “anti-pulo” vai
da configuração da direita para a da esquerda.) Note que o tempo cresce da esquerda
para a direita.

Já a “reconexão” é o movimento em que é adicionado um kink à direita da cabeça
(operador bi) ou à esquerda da cauda (operador b†i ). No movimento oposto, chamado
de “anti-reconexão”, esse kink é removido. Este procedimento está ilustrado na figura
3.6, em que fica evidenciado que efetivamente reconectamos segmentos de linha-mundo
de caminhos diferentes.

j

τmin

i
τmax

j
τmin

i
τmax

τn

bi

bj

n1 n2

n3

n2n1

n5n4n3

Figura 3.6: Procedimento de atualização com deslocamento espacial do verme do tipo
“reconexão” para o operador de aniquilação bi. À esquerda, temos uma configuração
inicial e à direita a modificação sugerida. (O movimento “anti-reconexão” vai da con-
figuração da direita para a da esquerda.) O tempo cresce da esquerda para a direita
na figura.

A equação de balanço da atualização que insere um kink à esquerda de ira (atua-
lização do tipo “pulo” da figura 3.5) é dada por

pieW(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)(dτ)
Kp(τn)(dτ)P

act
ie (νK → ν ′

K+1) =

= preW(y,K + 1, ξK+1; τ1, . . . , τn, . . . , τK+1)(dτ)
K+1P act

re (ν ′
K+1 → νK), (3.33)
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em que ie é a atualização que insere um kink à esquerda do extremo (ou seja, é um
“pulo” para ira, mas a mesma taxa de aceite pode ser usada para o movimento “re-
conexão” para masha), re é a atualização que remove o kink à esquerda, p(τn) é a
distribuição de probabilidades da posição do kink inserido τn, normalizada no intervalo
(τmin, τmax). Escolhemos uma distribuição uniforme aqui também

p(τn) =
1

(τmax − τmin)
. (3.34)

Definindo a taxa de aceite

R =
P act
ie (νK → ν ′

K+1)

P act
re (ν ′

K+1 → νK)
=

pre
pie

W(y,K + 1, ξK+1; τ1, . . . , τn, . . . , τK+1)

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)p(τn)
. (3.35)

A probabilidade de aplicação da atualização ie é

pie = wie ·
1

z
, (3.36)

ou seja, a probabilidade de selecionar a atualização insere um kink à esquerda wie,
multiplicado pela probabilidade de selecionar a direção espacial do kink, em que z é
o número de primeiros vizinhos de um śıtio. Já na atualização oposta, temos que a
probabilidade de selecionar a atualização remove o kink à esquerda re é

pre = wre, (3.37)

i.e. é igual a probabilidade de selecionar essa atualização e escolhemos wre = wie. A
razão entre os pesos das duas configurações neste caso é

W(y,K + 1, ξK+1; τ1, . . . , τn, . . . , τK+1)

W(y,K, ξK ; τ1, . . . , τK)p(τn)
=

= t
√

n1(n3 + 1) ·
√
n3 + 1√
n1

· (τmax − τmin) · e
−(τn−τI)(H0({n}ν′

K+1
)−H0({n}νK ))

, (3.38)

ou seja, é igual ao elemento de matriz do kink inserido, vezes a razão entre os elementos
de matriz de ira nas configurações ν ′

K+1 e νK , sobre a probabilidade de escolher a nova
posição τn para o kink, vezes a diferença de energia diagonal entre as duas configurações.

Então a taxa de aceite é

R = tz(τmax − τmin)(n3 + 1)e−(τn−τI)(H0({n1})−H0({n2})+H0({n3})−H0({n4})), (3.39)

lembrando que aqui H0({ni}) é dado por (3.28). A taxa de aceite para a atualização
que remove um kink à esquerda re, em que passamos de uma configuração νK para
uma configuração νK−1, é 1/R.

Já a taxa de aceite para a atualização insere um kink à direita id é obtida de maneira
análoga, em que a taxa de aceite da atualização oposta, remove um kink à direita rd,
é o inverso da taxa de aceite de id.
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3.1.2 Diagrama de fluxos

O diagrama de fluxos do algoritmo segue nas figuras 3.7 e 3.8, sendo a última figura
um detalhamento da primeira.

Constrói rede

e gera Ci

Calc. elem. de

matriz de transição

dos bósons

Escolhe

parâmetros

iniciais

Move o verme

Verme

presente?

Calcula

observáveis Z

Calcula

observáveis G

Estatı́stica

suficiente?

Resultado final

não sim

sim

não

Figura 3.7: Fluxograma do algoritmo Worm. Na figura, Ci significa a configuração
inicial e os parâmetros iniciais são, por exemplo, U , t, µ e ∆ (interação intrasśıtio,
tunelamento, potencial qúımico e intensidade de desordem, respectivamente). Deta-
lhamos como alguns observáveis são obtidos a partir de Z e G na seção 3.1.3. O bloco
“move verme” (em laranja) foi expandido na figura 3.8.
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à

d
ir

ei
ta

D
es

lo
ca

m
en

to

te
m

p
o
ra

l

P
a
c
t

>

r
n
d
()

?

A
tu

al
iz

a

co
n
fi

g
u
ra

çã
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Figura 3.8: Detalhamos neste fluxograma o bloco “move verme” presente na figura 3.7.
Aqui, rnd() representa um gerador de números aleatórios, w1 a w5 são as probabilidades
de um dos procedimentos de atualização no espaço CFG ser proposto, sendo fixos w1 =
wd, w2 = w1+wie, w3 = w2+wre, w4 = w3+wid, w5 = w4+wrd e w5+wdt = 1, e P act é
a probabilidade de aceitar a atualização proposta, que é diferente para cada atualização
(veja a descrição na seção 3.1.1), mas para simplificar este diagrama condensamos esta
informação. Também omitimos que as atualizações feitas no espaço CFG podem ser
feitas a partir de ira ou masha.



CAPÍTULO 3. O ALGORITMO WORM 32

3.1.3 Cálculo dos observáveis

Nesta seção, descrevemos como o cálculo de observáveis é feito pelo Worm. Ob-
serváveis como o número de part́ıculas do sistema, a energia e a compressibilidade
podem ser estimados a partir da função de partição [50]. Winding numbers fornecem
a densidade de superfluido e através da função de Green podemos calcular a densi-
dade de condensado e o gap da fase Mott. Podemos usar este último para construir o
diagrama de fases da transição SF-MI, o que será descrito em mais detalhes na seção 3.2.

Número médio de part́ıculas e compressibilidade

O valor médio de part́ıculas do sistema 〈N〉 e a compressibilidade κ podem ser
estimados a partir de ZBH , que na simulação é obtida pela equação (3.13). Estimamos
o valor médio de part́ıculas como

〈N〉 = 1

β

∂

∂µ
lnZBH

=
1

β

1

ZBH

∞∑

n=0

(t)n
β∫

0

dτn . . .

τ2∫

0

dτ1
∑

{α}

hα(τ)
n exp

{
−

n∑

m=0

Eαm
(τm+1 − τm)

}
×

×

(
−

n∑

m=0

(τm+1 − τm)
∂Eαm

∂µ

)

=
1

β

1

ZBH

∑

ν

Wν

(
n∑

m=0

(τm+1 − τm)
∑

i

nαm

i

)
=

1

β

〈 β∫

0

∑

i

ni(τ)dτ

〉
, (3.40)

em que β = 1/kBT , µ é o potencial qúımico e utilizamos a equação (3.11).
A estimativa da compressibilidade κ é similar, já que

κ =
∂ρ

∂µ
= (〈N2〉 − 〈N〉2) β

Ld
, (3.41)

com β = 1/kBT , L
d o volume do sistema d-dimensional e ρ é o fator de preenchimento,

definido na equação (2.7). Sendo

〈N2〉 = 1

β2

1

ZBH

∂2

∂µ2
ZBH =

1

β2

1

ZBH

∑

ν

Wν

(
n∑

m=0

(τm+1 − τm)
∑

i

nαm

i

)2

=
1

β2

〈


β∫

0

∑

i

ni(τ)dτ




2〉
. (3.42)
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Energia média

Para calcular a energia usamos a equação (3.13), mas como há uma derivada em
β, precisamos fazer a seguinte mudança de variáveis: τ = βs. Em função desta nova
variável a função de partição fica

ZBH =
∞∑

n=0

(t)n
1∫

0

dsn . . .

s2∫

0

ds1(β)
n
∑

{α}

hα(s)
n exp

{
−β

n∑

m=0

Eαm
(sm+1 − sm)

}
. (3.43)

Assim, estimamos o valor médio da energia como

〈E〉 = −∂ lnZBH

∂β

=
1

ZBH

∞∑

n=0

(tβ)n
1∫

0

dsn . . .

s2∫

0

ds1
∑

{α}

hα(s)
n exp

{
−β

n∑

m=0

Eαm
(sm+1 − sm)

}
×

×

(
n∑

m=0

Eαm
(sm+1 − sm)−

n

β

)

=
1

ZBH

∑

ν

Wν

(
n∑

m=0

Eαm
(sm+1 − sm)−

n

β

)

=
1

β

〈
n∑

m=0

Eαm
(τm+1 − τm)− n

〉
=

1

β

〈 β∫

0

Eα(τ)dτ − n

〉
. (3.44)

Winding number

Winding numbers se relacionam com a densidade do superfluido pela fórmula [52]

ρs =
1

d

〈W 2〉
βLd−2

, (3.45)

com L o tamanho linear do sistema, d a dimensão e a média do quadrado do winding
number é dado por

〈W 2〉 =
d∑

α=1

〈W 2
α〉, (3.46)

onde Wα é o winding number na direção α, definido como o número de voltas inteiras
realizadas pelo verme ao longo de uma direção espacial durante a simulação do pro-
grama (veja os exemplos na figura 3.9). Para obter essa relação calculamos a mundança
na energia livre do sistema em resposta a uma transformação de Gauge conhecida como
twisted boundary condition (para mais detalhes veja a referência [47]).
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Figura 3.9: Configurações com winding numbers espaciais iguais a zero, um e dois,
respectivamente, da esquerda para a direita, para uma rede unidimensional obedecendo
condições periódicas de contorno.

Densidade de condensado

Obtemos a densidade de condensado através da função de Green pela fórmula

n0 = 〈n̂k=0〉 =
1

Ld

∑

rIM

G(rIM , 0), (3.47)

em que Ld é o volume do sistema d-dimensional e G(rIM , 0) é a função de Green em
tempos iguais, com rIM a distância espacial entre ira e masha.

3.2 Delimitando a fronteira do lobo de Mott utili-

zando funções de Green

Para construir o diagrama de fases da transição superfluido-isolante de Mott, uti-
lizamos um parâmetro de ordem da transição, que é zero numa fase e diferente de
zero na outra. Exemplos de parâmetros de ordem que podem ser utilizados para este
fim são: a densidade de superfluido e o gap de energia. Também podemos utilizar o
fator de preenchimento para diferenciar essas fases, já que este é inteiro na fase Mott
e semi-inteiro na fase superfluida. Com o algoritmo Worm podemos calcular essas
quantidades. Já descrevemos como estimamos o fator de preenchimento (a partir da
equação (3.40)) e as densidades de superfluido e condensado (equações (3.45) e (3.47)).
Nesta seção, descreveremos como obtemos o gap da fase de Mott.

Um método preciso de determinar a fronteira de transição entre as fases superfluida
e isolante de Mott é o descrito na referência [16], que utiliza a função de Green de
momento zero G(p = 0, τ) para encontrar o diagrama de fases do estado fundamental
da hamiltoniana de Bose-Hubbard com uma rede cúbica. Utilizamos a função de Green
para determinar a relação de dispersão para excitações do tipo part́ıcula-buraco com
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momentos pequenos que nos fornece diretamente o gap de energia da fase isolante de
Mott, uma de suas caracteŕısticas mais importantes.

Reescrevendo a função de Green (3.16) utilizando a representação de Lehman e
extrapolando para o limite em que τ → ±∞ encontramos que a função de Green de
momento zero se comporta como

G(p = 0, τ) →
{

Z+ e−τǫ+(µ,t), τ → +∞
Z− eτǫ−(µ,t), τ → −∞ (3.48)

onde ǫ+(µ, t) e ǫ−(µ, t) são as energias de excitação de uma única part́ıcula e um
único buraco, respectivamente, para um dado valor de µ e t dentro do lobo e Z± são
os pesos espectrais. A partir da variação da função de Green de momento zero em
função do tempo imaginário obtemos o valor de ǫ±(µ, t) e, com ele, determinamos o
potencial qúımico µ± para o qual o gap de energia para excitar uma part́ıcula/buraco
desaparece. Assim, as fronteiras dos lobos de Mott são definidas pelo conjunto de
pontos (µ±/U ,t/U), com o gap do isolante definido como ∆̄ = µ+ − µ−, para um valor
de t/U fixo [11]. (Veja a figura 3.10.)

lnG

β − τ

ǫ+

µ/U

t/U

SF

MI ∆̄

µ+

µ−

µ

µ+

ǫ+

Figura 3.10: Esquema explicativo da obtenção do gap do isolante de Mott a partir da
função de Green. O decaimento do logaritmo da função de Green com τ , mostrado à
direita, nos fornece o gap de energia ǫ+, assim podemos estimar o ponto da fronteira
entre as fases SF-MI como µ+ = µ + ǫ+, sendo µ o potencial qúımico da simulação.
Obtemos analogamente a estimativa da fronteira inferior µ− e assim determinamos o
gap do isolante de Mott como ∆̄ = µ+ − µ− para um valor de t/U fixo.
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Para obter uma boa estat́ıstica para a função de Green temos que escolher um valor
de µ próximo o suficiente do valor de fronteira µ± e uma temperatura T finita, mas
efetivamente zero, de maneira que [16]

|µ− µ±| ≪ t e |µ− µ±| ≫ T. (3.49)

Assim, garantimos que o gap de energia é grande o suficiente de maneira a suprimir
flutuações térmicas, mas que ainda possamos verificar flutuações quânticas, permitindo
a medida da energia de excitação part́ıcula-buraco.

Para exemplificar esse procedimento, estimamos ǫ±(p = 0) para um ponto (µ/U, t/U)
do diagrama de fases, medindo a inclinação do gráfico de ln(G(p = 0, τ)) por τ na figura
3.11 . No gráfico de cima dessa figura, temos uma função de Green de um sistema com
uma rede quadrada para uma simulação com os parâmetros µ/U = 0.0227, t/U = 0.005
e T/t = 0.05, que é um ponto do diagrama de fases dentro do primeiro lobo de Mott
próximo a fronteira inferior da transição SF-MI. No canto inferior esquerdo do gráfico,
apresentamos o resultado do ajuste linear da função ln(G(p = 0, τ)), a primeira linha
fornece a inclinação, que é ǫ−(p = 0) = −0.4953, e a segunda linha fornece a previsão do
potencial qúımico da fronteira em unidades de U , ou seja, µ−/U = µ/U+ǫ−/U ≈ 0.02 .8

Como a função de Green em uma rede hexagonal é descrita por uma matriz (veja
a equação (4.12)), devemos traçar no gráfico os elementos de matriz GAA, GBB, GAB

e GBA. Apresentamos na figura 3.12 um exemplo de função de Green considerando
a rede do sistema hexagonal no ponto (t/U = 0.005, µ/U = 0.0175, T/t = 0.05), que
também é próximo a fronteira de transição, mas ainda no lobo de Mott. Como o
sistema é homogêneo esperamos que as curvas GAB e GBA coincidam, assim como as
curvas GAA e GBB, o que é verificado na figura. Ademais, a inclinação de todas as
curvas é a mesma havendo apenas a não coincidência do peso espectral de GAA com o
de GAB. Verificamos esse mesmo comportamento na função de Green de um sistema
com uma rede quadrada falso bipartite, como pode ser visto no gráfico inferior de 3.11,
que fora obtido com os mesmos parâmetros do sistema com uma rede quadrada (gráfico
localizado acima na figura 3.11).

8Escolhemos t = 1.
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Figura 3.11: Função de Green no ponto do diagrama de fases (µ/U = 0.0227, t/U =
0.005, T/t = 0.05) do primeiro lobo de Mott próximo a fronteira da transição SF-MI,
considerando uma rede quadrada (acima) e uma rede quadrada falso bipartite (abaixo).
Em ambos os casos o gapmedido é ǫ− = −0.4953 e a fronteira da transição foi localizada
em µ−/U = 0.02022 .
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Figura 3.12: Função de Green considerando uma rede hexagonal do ponto do diagrama
de fases (t/U = 0.005, µ/U = 0.0175, T/t = 0.05) localizado no primeiro lobo de Mott
próximo a fronteira da transição SF-MI. O gap medido é ǫ− = −0.501 e a fronteira da
transição foi localizada em µ−/U = 0.01499.

3.3 Análise de escalonamento de tamanho finito

Uma técnica bastante empregada para determinar o comportamento cŕıtico de uma
transição de fases cont́ınua é a análise de escalonamento de tamanho finito (FSS)
[55, 56]. Essa técnica utiliza os efeitos de tamanho finito do sistema, presentes devido
a proximidade de um ponto cŕıtico, para estimar a localização do ponto cŕıtico gc e os
expoentes cŕıticos que caracterizam o comportamento nesta região. Utilizamos FSS no
caṕıtulo 5 no estudo da classe de universalidade da transição superfluido-vidro de Bose
(SF-BG).

Numa transição de fases cont́ınua, os comprimentos de correlação espacial ξ e tem-
poral ξτ divergem no ponto cŕıtico da transição. Quando ξ e ξτ são finitos, efeitos de
tamanho finito do sistema são superados aumentando o tamanho do sistema até que
não se note mais diferença entre as estimativas das quantidades f́ısicas de interesse.
Já próximo de um ponto cŕıtico, a divergência de ξ e ξτ no ponto cŕıtico faz com que
muitas propriedades se tornem dependentes do tamanho do sistema [55].

Como vimos, a estat́ıstica de winding numbers se relaciona com a densidade do
superfluido pela fórmula (3.45). Assim, podemos utilizar winding numbers para deter-
minar o ponto de cŕıtico das transições superfluido–vidro de Bose e superfluido–ĺıquido
normal. Ademais, são bastante convenientes para um estudo de FSS já que são inva-
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riantes de escala, i.e. podem ser escritos como

〈W 2〉 = f(L/ξ, Lτ/ξτ ), (3.50)

em que L e Lτ são os tamanhos lineares espacial e temporal da rede, respectivamente,
e f é uma função de escala.

Se um pequeno desvio do ponto cŕıtico for caracterizado por δ = (g−gc)/gc, em que
g é um parâmetro de controle utilizado para induzir a transição de fases no sistema,
então o comprimento de correlação espacial ξ e temporal ξτ divergem como [55]

ξτ ∝ ξz ∝ |δ|−zν , (3.51)

com z sendo o expoente cŕıtico dinâmico e ν o expoente cŕıtico do comprimento de
correlação. Deste modo, podemos reescrever a equação (3.50) numa forma mais con-
veniente:

〈W 2〉 = f̃(L1/νδ, Lτ/L
z), (3.52)

em que removemos a dependência com os comprimentos de correlação, variáveis que
não conseguimos estimar com facilidade, escrevendo-a em função da distância até o
ponto cŕıtico e dos tamanhos lineares do sistema, parâmetros facilmente ajustáveis
numa simulação. Plotando 〈W 2〉 para diferentes tamanhos de sistema e fixando a
razão Lτ/L

z, podemos determinar o parâmetro cŕıtico gc pelo cruzamento das curvas
f̃ (se z foi previsto corretamente), já que em δ = 0 o lado direito da equação (3.52) é
constante para qualquer tamanho de sistema. Na figura 3.13, mostramos um esboço
de uma análise de FSS que estima gc.

ggc

〈W 2〉
L1

L2

L3
L4

Figura 3.13: Esquema de uma análise de escalonamento de tamanho finito para a média
do quadrado de winding numbers 〈W 2〉. Na figura, os tamanhos dos sistemas em cada
curva crescem da direita para a esquerda, i.e., L1 < · · · < L4, e g é o parâmetro de
controle usado para induzir a transição de fases no sistema. Inferimos o valor do ponto
cŕıtico gc pelo cruzamento das curvas.

Além disso, a partir da (3.52) segue que no ponto cŕıtico vale

(∂〈W 2〉/∂g)|gc = const× L1/ν , (3.53)

o que nos permite determinar o expoente cŕıtico do comprimento de correlação ν.
Plotando o logaritmo da inclinação de cada curva da figura 3.13 no ponto de cruzamento
gc versus o logaritmo de L, estimamos 1/ν medindo a inclinação do gráfico resultante.
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3.4 O modelo de correntes-J

A estimativa de expoentes cŕıticos é bastante exigente computacionalmente, espe-
cialmente em 3D e em sistemas desordenados. No entanto, propriedades universais
de pontos cŕıticos quânticos em d dimensões podem ser igualmente estudadas fazendo
um mapeamento usando integrais de caminho, em que passamos a descrever o sistema
quântico como um sistema clássico efetivo com (d+1) dimensões, sendo que a dimensão
extra é o tempo imaginário [57]. Este mapeamento é vantajoso pois podemos cair num
sistema clássico cujas propriedades cŕıticas já foram extensivamente estudadas ou, caso
a classe de universalidade seja nova, podemos usar algoritmos de Monte Carlo clássicos
que costumam ser mais eficientes que os algoritmos quânticos.

O equivalente clássico mais simples do modelo de Bose-Hubbard desordenado (DBH)
em 3D é o modelo de correntes-J em (3+1) dimensões, também conhecido na literatura
como modelo bond-current ou link-current. Este é um modelo clássico estat́ıstico de
correntes não divergentes em uma rede [45, 58]. Por possuir um algoritmo Worm [48]
mais eficiente que o quântico, foi utilizado em nossos estudos do caṕıtulo 5 para a de-
terminação dos expoentes cŕıticos da classe de universalidade da transição superfluido-
vidro de Bose.

A função de partição desse modelo é

ZJ =
∑

{J}

e−βHJ , (3.54)

sendo que a soma é tomada sobre todas as configurações de correntes-J não divergentes,
i.e., ∇ · J = 0, e sua hamiltoniana é igual a

βHJ = K
∑

n,α

J2
n,α −

∑

n

µiJn,τ , (3.55)

em que K ∝ 1/t, com t sendo o tunelamento do modelo de Bose-Hubbard e µi o
potencial qúımico. Já Jn,α, são correntes Jn inteiras definidas nas ligações de um śıtio
n, em que n = (r, τ) é o ı́ndice do śıtio, na direção-α de uma rede hipercúbica espaço-
temporal obedecendo condições periódicas de contorno (veja a figura 3.14). No caso 3D,
por exemplo, temos que n = (x, y, z, τ) e a direção α ∈ {x, y, z, τ}, sendo que a direção
oposta a α é igual a −α, i.e., −α ∈ {−x,−y,−z,−τ}. A condição ∇ · J = 0 implica
que as correntes devem ter divergente nulo em cada um dos śıtios da rede, podendo ser
escrita como

∑
α(Jn,α + Jn,−α) = 0, sendo Jn,−α = −Jn−α̂,α. Se limitarmos os valores

das correntes Jn,α=r a −1, 0 e 1 e Jn,α=τ a 0 e 1, teremos o que corresponde ao limite
de caroço-duro para bósons ou a um sistema com spins 1/2 [58]. Usaremos esse limite
no caṕıtulo 5.

Graficamente, o espaço de configurações CF desse modelo é formado por loops de
correntes-J (i.e., caminhos fechados, devido a condição de divergência zero) correspon-
dentes a trajetórias de part́ıculas bosônicas numa integral de caminho. A componente
espacial de uma corrente Jn é interpretada como eventos de tunelamento de bósons e
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a componente temporal de Jn representa os números de ocupação do śıtio correspon-
dente durante um intervalo de tempo ∆τ . Na figura 3.14, mostramos um exemplo de
uma posśıvel configuração do espaço CFG do algoritmo, onde a espessura das flechas
é proporcional a densidade das part́ıculas. A linha descont́ınua é o verme, a partir
do qual atualizações do tipo “desenha”/“apaga” são feitas, modificando o espaço de
configurações e contribuindo para a estat́ıstica de G. Quando os extremos do verme se
encontram, fechando a corrente, temos uma contribuição para a estat́ıstica de Z. Como
no caso quântico, estimativas de winding numbers e da função de Green são facilmente
extráıdas pelo algoritmo Worm. Mais detalhes do algoritmo Worm para esse modelo
podem ser encontrados na referência [58] e uma amostra do código em [59].

I

M

β

0

τ

τ

I

M

x2 xI Mxx3

τ1

Figura 3.14: Espaço de configurações CFG do algoritmo Worm para o modelo de
correntes-J em uma rede 1D. O eixo das ordenadas representa a evolução no tempo
imaginário e o das abscissas representa os śıtios da rede. Uma corrente na direção
espacial é interpretada como um tunelamento instantâneo, já uma corrente na direção
temporal corresponde ao número de ocupação de um śıtio durante um intervalo de
tempo. A espessura das correntes está relacionada com o número de part́ıculas ou bu-
racos (correntes com sentido positivo e negativo, respectivamente, na direção do tempo
imaginário), sendo que as linhas tracejadas tem ocupação zero. Nesta configuração te-
mos, por exemplo, um bóson que ficou no śıtio x3 do tempo 0 a τ1 e um buraco (criado
no tunelamento instantâneo no tempo 0) que ficou no śıtio x2 do tempo 0 a τ1. O
caminho aberto com os extremos denotados por I e M é o verme.





Caṕıtulo 4

Átomos bosônicos ultrafrios em
uma rede hexagonal

Neste caṕıtulo, iremos estudar um gás bosônico ultrafrio dilúıdo aprisionado em
uma rede ótica 2D com simetria hexagonal (também referida como rede ‘honeycomb’).
Como vimos no caṕıtulo 2, o modelo de Bose-Hubbard (BH) é um bom modelo para
descrever esse sistema. Iniciamos com a caracterização de redes hexagonais e a revisão
desse modelo levando em consideração a simetria da rede. Em seguida, apresentamos
o diagrama de fases da transição superfluido-isolante de Mott (SF-MI). Finalizamos
fazendo comparações desse diagrama com outros dois diagramas de fases: um obtido a
partir de uma hamiltoniana de campo médio e um outro obtido com o modelo de BH
considerando a rede ótica do sistema quadrada.

4.1 O modelo de Bose-Hubbard em redes hexago-

nais

Redes óticas hexagonais são constrúıdas experimentalmente com a sobreposição de
três feixes de lasers que se intersectam num ângulo de 120◦, sendo cada feixe linear-
mente polarizado no plano da intersecção levando a formação de mı́nimos de potencial
locais em uma estrutura hexagonal. Experimentos recentes realizaram redes óticas tri-
angulares e hexagonais, e inclusive observam a transição de fases superfluido-isolante
de Mott [20, 26].

A rede de Bravais de uma rede hexagonal tem dois śıtios na base associada com
cada ponto da rede, rotulamos um de A e outro de B (śıtios em vermelho e azul na
figura 4.1, respectivamente). Uma escolha de vetores primitivos é

~a1 =
3

2
ℓ̂i−

√
3

2
ℓĵ (4.1)

~a2 =
√
3ℓĵ,

43
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com ℓ o tamanho da aresta do hexágono, definindo os vetores de translação dessa rede
como

~RA = n~a1 +m~a2 (4.2)

~RB = ~RA + ~δ1, (4.3)

sendo n e m inteiros e ~δ1 é um dos vetores que conectam primeiros vizinhos, que são
definidos como

~δ1 = ℓ î (4.4)

~δ2 = − ℓ

2
î+

√
3

2
ℓ ĵ

~δ3 = − ℓ

2
î−

√
3

2
ℓ ĵ.

A B

~a2

~a1

~δ1

~δ2

~δ3

Figura 4.1: Uma rede hexagonal, com os vetores primitivos ~ai e os vetores que conectam
primeiros vizinhos ~δi representados. Temos dois śıtios na base da rede de Bravais de
uma rede hexagonal, rotulados no texto como A (em vermelho) e B (em azul).

Como vimos no caṕıtulo 2, um gás de Bose dilúıdo ultrafrio na presença de um
potencial periódico é bem descrito pelo modelo de Bose-Hubbard. No entanto, temos
que revisar a hamiltoniana do modelo apresentada na equação (2.2), pois algumas
modificações decorrem do fato da rede de Bravais da rede hexagonal ter dois śıtios na
base. Para isso, começamos escrevendo a hamiltoniana de um gás de Bose fracamente
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interagente no formalismo da segunda quantização

H =

∫
d3r Ψ†(r)

(
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r)− µ

)
Ψ(r)

+
1

2

4π~2aS
m

∫
d3r Ψ†(r)Ψ†(r)Ψ(r)Ψ(r), (4.5)

onde Ψ†(r) e Ψ(r) são operadores de campo bosônicos, Vext é o potencial de aprisio-
namento, que no caso é apenas a rede ótica hexagonal, µ é o potencial qúımico, m é a
massa de um átomo e aS é o comprimento de espalhamento da onda-s. O segundo termo
da hamiltoniana decorre da interação entre os átomos, aproximada por um potencial
efetivo como o apresentado na equação (2.1).

Quando temos potenciais periódicos, sempre podemos escolher uma base de auto-
estados da hamiltoniana que obedeça ao teorema de Bloch. Numa rede hexagonal, no
entanto, como a hamiltoniana do gás não comuta com o operador de translação T~δj

,

que descreve a translação por um vetor da rede que liga śıtios vizinhos δj (definidos
na equação (4.4)), devemos tratar as subredes compostas apenas por śıtios do tipo A
e apenas por śıtios do tipo B separadamente, já que [H,T~RA

] = 0 e [H,T~RB
] = 0,

sendo T~RA
e T~RB

os operadores de translação que descrevem a translação por um vetor
da rede que liga śıtios A e B, respectivamente. Assim, ao considerar apenas a rede
formada pelos śıtios A, podemos construir uma base de autoestados comum a H e a
T~RA

que são funções de Bloch. Com uma sobreposição adequada dessas funções de
Bloch, obtemos funções de Wannier que possuem a propriedade de serem localizadas
nos śıtios da subrede A e formam um conjunto completo ortogonal para diferentes śıtios
dessa subrede, sendo uma representação consistente com as aproximações feitas pelo
modelo de Bose-Hubbbard. Da mesma forma, podemos construir uma base de funções
de Wannier centralizadas nos śıtios B de maneira que não haja sobreposição com os
śıtios A.

Então, uma base adequada para a hamiltoniana desse sistema é a de funções de
Wannier das subredes que compõem a rede hexagonal. Assim, expandimos os opera-
dores de campo em funções de Wannier como

Ψ(~r) =
∑

i∈A

wA(~r − ~Ri)ai +
∑

i∈B

wB(~r − ~Ri)bi

Ψ†(~r) =
∑

i∈A

w∗
A(~r − ~Ri)a

†
i +
∑

i∈B

w∗
B(~r − ~Ri)b

†
i , (4.6)

onde ai (a
†
i ) é um operador de aniquilação (criação) num śıtio i ∈ A, bi (b

†
i ) é um opera-

dor de aniquilação (criação) num śıtio i ∈ B e wA(B)(~r− ~Ri) é uma função de Wannier

centralizada num śıtio i, localizado em ~Ri, pertencente a subrede formada pelos śıtios
A (B). Substituindo a expansão em funções de Wannier (4.6) na hamiltoniana (4.5),
após algumas manipulações e levando em conta as aproximações do modelo, obtemos
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a hamiltoniana de Bose-Hubbard numa rede hexagonal

H = −t
∑

〈i,j〉

(a†ibj + b†jai) +
U

2

(
∑

i

n̂A
i (n̂

A
i − 1) +

∑

i

n̂B
i (n̂

B
i − 1)

)

− µ

(
∑

i

n̂A
i +

∑

i

n̂B
i

)
, (4.7)

onde introduzimos os operadores número n̂B
i = b†ibi e n̂

A
i = a†iai e o śımbolo 〈i, j〉 indica

que a soma é apenas entre śıtios vizinhos. A intensidade do termo de tunelamento
da hamiltoniana é caracterizada pelo elemento de matriz de tunelamento entre śıtios
vizinhos i,j dado por

t = −
∫

d3r w∗
A(B)(r−Ri)

[
− ~

2

2m
∇2 + Vext(r)

]
wB(A)(r−Rj) (4.8)

e a intensidade da repulsão entre átomos num mesmo śıtio é quantificada pelo elemento
de matriz de interação de um único śıtio

U =
4π~2aS

m

∫
d3r |wA(B)(r−Ri)|4. (4.9)

A função de Green de dois corpos, utilizada para obtenção dos resultados deste
caṕıtulo, também deve ser reescrita em termos da base (4.6) para que possamos fazer
uso da simetria de translação discreta da rede. No algoritmo que utilizamos (apre-
sentado no caṕıtulo 3) é conveniente utilizar a função de Green de tempo imaginário
conhecida como função de Matsubara [60] definida como

G(~r, τ ; ~r′, τ ′) = −
〈
TτΨ(~r, τ)Ψ†(~r′, τ ′)

〉
, (4.10)

em que utilizamos o tempo imaginário t = −iτ , com τ uma variável auxiliar real com
dimensão de tempo e os operadores de campo são definidos como1

Ψ(~r, τ) = eτHΨ(~r)e−τH

Ψ†(~r, τ) = eτHΨ†(~r)e−τH . (4.11)

Também utilizamos nessa definição o operador de ordenação temporal Tτ (definido
anteriormente na equação (3.3)), que ordena operadores da direita para a esquerda em
ordem crescente de τ . Deste modo, substituindo (4.6) em (4.10), encontramos que a
função de Green numa rede hexagonal é uma matriz 2 × 2 representada na base das
subredes [61, 62]

G =

(
GAA GAB

GBA GBB

)
, (4.12)

1Note que Ψ(~r, τ) não é o adjunto de Ψ†(~r, τ) já que τ é real [60] e usamos unidades em que ~ = 1.
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com os elementos de matriz sendo

GAA(i, τ ; j, τ
′) = 〈Tτai(τ)a

†
j(τ

′)〉 (4.13)

GAB(i, τ ; j, τ
′) = 〈Tτai(τ)b

†
j(τ

′)〉
GBB(i, τ ; j, τ

′) = 〈Tτbi(τ)b
†
j(τ

′)〉
GBA(i, τ ; j, τ

′) = 〈Tτbi(τ)a
†
j(τ

′)〉.

A implementação de redes hexagonais no código do algoritmo Worm é feita mu-
dando os vizinhos de cada śıtio (na rede quadrada temos 4 vizinhos e na hexagonal
temos 3). Isto pode ser feito de duas maneiras: utilizando uma rede “parede de tijolos”
ou utilizando uma rede triangular com śıtios proibidos (veja a figura 4.2). O primeiro
caso tem a vantagem de ter uma implementação simplificada, por outro lado é mais
dif́ıcil recuperar a informação das distâncias entre os śıtios da rede, o que dificulta o
cálculo de observáveis como a função de Green, fator de estrutura ou implementar um
corte no alcance de interações. Optamos por implementar o segundo caso, já que é um
código mais facilmente aproveitado em outros problemas. Como consequência da esco-
lha da grade (b), temos que o tamanho linear da rede triangular com śıtios proibidos
deve ser um múltiplo de 3.

(a) (b)

Figura 4.2: (a) Rede parede de tijolos, que pode ser utilizada para simular uma rede
hexagonal. (b) Rede triangular com śıtios proibidos formando uma rede hexagonal.
No código utilizamos a rede (b).
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4.2 Resultados – A transição SF-MI em redes

hexagonais

Nesta seção, delimitamos o diagrama de fases da transição superfluido-isolante de
Mott (SF-MI) descrita no caṕıtulo 2. Este diagrama corresponde ao plano (t/U, µ/U)
em que a fronteira entre as fases superfluida e isolante de Mott é desenhada. Obtemos
o diagrama de fases do primeiro lobo de Mott (cujo fator de preenchimento é ρ = 1)
utilizando o algoritmo Worm para determinar o gap da fase MI a partir da função de
Green de momento zero. O procedimento usado para extrair o gap foi descrito na seção
3.2 . Resumidamente, este é extráıdo do decaimento exponencial da função de Green
de momento zero com o tempo imaginário, i.e., medindo a inclinação do gráfico de
lnG(p = 0, τ) por τ . Verificamos que os gráficos obtidos para todos os elementos de
matriz GAA, GAB, GBA e GBB da função de Green da rede hexagonal têm a mesma
inclinação e, portanto, suas estimativas para o gap do isolante coincidem. Por isso,
para diminuir a sobreposição de curvas, apresentamos apenas os dados obtidos com
um dos elementos de matriz da função de Green.

Iniciamos com uma análise da convergência da grade, em seguida, apresentamos o
diagrama de fases final e estimamos a localização do ponto cŕıtico pelo prolongamento
das curvas que delimitam a fronteira da transição SF-MI. A comparação desse resultado
com outros diagramas de fases obtidos de diferentes maneiras ajuda no entendimento da
natureza da transição e da influência da simetria da rede. Apresentamos comparações
do diagrama de fases obtido com o uso de funções de Green com um obtido a partir
de uma aproximação de campo médio (CM) e com um outro em que a rede ótica do
sistema é quadrada.

4.2.1 Obtenção do diagrama de fases utilizando a função de
Green

Utilizamos condições periódicas de contorno para minimizar os efeitos de borda e
fizemos um estudo sistemático dos efeitos do tamanho da grade no diagrama de fases
da transição SF-MI. Analisamos efeitos de tamanho finito do sistema aumentando
progressivamente o tamanho da rede até que a diferença entre resultados obtidos com
grades diferentes seja despreźıvel. Inicialmente utilizamos dois tamanhos lineares de
rede, a saber L = 12 e 24, os resultados estão apresentados na figura 4.3 , onde já
observamos a convergência da grade para valores de t/U menores que 0.075 .
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Figura 4.3: Estudo dos efeitos do tamanho finito da rede no diagrama de fases da
transição SF-MI. Apresentamos dois lobos de Mott obtidos para tamanhos lineares da
rede L = 12 e 24. Note que as linhas estão praticamente sobrepostas até t/U = 0.075 .

Na figura 4.4 (a), temos uma ampliação da região em que os efeitos do tamanho da
grade são significativos, sendo que prolongamos um pouco mais a curva que delimita
o lobo e aumentamos a sua discretização onde esses efeitos são mais pronunciados.
Inclúımos nesta figura uma simulação com tamanho linear da rede L = 36. Podemos
observar uma convergência com uma grade L = 24 até t/U = 0.085, porém, a partir
deste valor, o prolongamento do lobo com a grade L = 36 se fecha num ponto anterior
ao prolongamento do lobo com L = 24. Esta região corresponde à região com gaps
pequenos em que ∆̄ ∼ t e, por estarmos muito próximos do ponto cŕıtico, é onde os
efeitos de tamanho da grade são maiores [16].

Uma amplificação ainda maior da região próxima do ponto cŕıtico está na figura
4.4 (b) onde inclúımos mais uma simulação com grade L = 48 e omitimos a curva da
grade L = 12, já que vemos claramente o seu desacordo na figura anterior. Verificamos
que a diferença entre as curvas GAB − L = 36 e GAB − L = 48 já é bem pequena se
comparada com a diferença entre as curvas GAB − L = 24 e GAB − L = 36 e com o
erro estat́ıstico da curva da grade L = 48.

Conclúımos que a escolha da grade L = 24 é suficiente para definir o lobo de Mott
até a região de gaps pequenos, onde achamos necessário utilizar uma grade maior, já
que a diferença entre as estimativas do ponto cŕıtico a partir do prolongamento das
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curvas que definem o lobo passa a ser apreciável. Escolhemos L = 48 pois a diferença
com a curva prevista com a grade L = 36 já é pequena.
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Figura 4.4: Ampliação da figura 4.3, sendo que prolongamos um pouco mais a fronteira
da transição SF-MI. (a) Ampliação da região onde efeitos relacionados ao tamanho da
grade são relevantes. Inclúımos uma simulação com tamanhos lineares da rede L = 36.
(b) Maior amplificação da região com gaps ∆̄ pequenos, em que ∆̄ ∼ t, (parte com
maior discretização). Inclúımos mais uma simulação com L = 48 e omitimos a curva
da grade L = 12.
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Na figura 4.5, temos o diagrama final do lobo com densidade por śıtio ρ = 1, onde
a ampliação destaca a região de gaps pequenos. Fora da região com gaps pequenos,
esse diagrama de fases foi obtido utilizando uma temperatura T/t = 0.05, já nessa
região, utilizamos uma temperatura T/t = 0.025 . Erros estat́ısticos correspondem a 2
desvios padrões, sendo esse estimado a partir de 20 estimativas independentes de um
ponto de fronteira do lobo de Mott. A figura 4.6 mostra os desvios padrões dos erros
estat́ısticos de pontos selecionados (o erro de pontos intermediários foi encontrado por
interpolação).
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Figura 4.5: Diagrama de fases do lobo de Mott com fator de preenchimento ρ = 1.
Em (a) vemos a região de gaps pequenos (∆̄ ∼ t) ampliada. As barras de erro estão
presentes, porém são viśıveis apenas na região ampliada (a).
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Figura 4.6: Erros estat́ısticos dos pontos da fronteira SF-MI da figura 4.5. A barra
de erros é a incerteza na estimativa do desvio padrão com 20 pontos [63]. O erro de
pontos intermediários foi encontrado por interpolação.

Podemos fazer uma estimativa da localização do ponto cŕıtico pelo prolongamento
das curvas que delimitam o primeiro lobo de Mott e compará-la com a literatura en-
contrada. Vemos na figura 4.5(a) que o ponto cŕıtico está próximo de (t/U)Worm

c =
0.0865(5) . A referência [25], utilizando método conhecido como process chain, estima o
ponto cŕıtico em (t/U)pcc = 0.0863(17). Uma outra referência [28] encontra o resultado
(t/U)cgwc = 0.0870(5) utilizando o método de cluster Gutzwiller. O ponto cŕıtico que
estimamos encontra-se dentro da faixa de erro do valor encontrado por esses autores.
Resumimos o encontrado na tabela 4.1 .

Tabela 4.1: Sumário das estimativas do valor do ponto cŕıtico obtidos neste trabalho
e na literatura dispońıvel. O ponto cŕıtico estimado com uma aproximação de campo
médio (CM) é mostrado na seção seguinte.

(t/U)c

CM 0.0573(1)
Worm 0.0865(5)
Ref. [25] 0.0863(17)
Ref. [28] 0.0870(5)

Segue uma análise deste diagrama através de uma comparação com um diagrama
de fases obtido a partir de uma aproximação de campo médio e com um obtido consi-
derando uma rede quadrada.
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4.2.2 Comparação com outros diagramas de fases

Comparamos o diagrama de fases da figura 4.5 com um diagrama constrúıdo a partir
de uma aproximação de campo médio (CM) baseada nas referências [15,17].2 Em suma,
a aproximação de campo médio feita trata exatamente a interação e aproxima a energia
cinética dos átomos na rede considerando o tunelamento sentindo por um śıtio como
uma média, ou seja,

b†i → 〈b†i〉+ δb†i
bi → 〈bi〉+ δbi. (4.14)

Assim, temos que

b†ibj ≈ 〈b†i〉bj + 〈bj〉b†i − 〈b†i〉〈bj〉. (4.15)

Como consequência desta aproximação a parte cinética da hamiltoniana de Bose-
Hubbard se desacopla e, com isso, passamos a tratar os śıtios da rede independen-
temente. A hamiltoniana de campo médio resultante dessa aproximação é a somatória
de uma hamiltoniana de um corpo para cada śıtio, HCM =

∑
i H

CM
i , com

HCM
i = −ztφ(b†i + bi) + ztφ2 +

U

2
n̂i(n̂i − 1)− µn̂i, (4.16)

em que φ = 〈b†i〉 = 〈bi〉, z é o número de coordenação da rede, definido como o número
de primeiros vizinhos de um śıtio, e n̂i é o operador número.

No caso da rede ser hexagonal, cada śıtio tem três primeiros vizinhos (i.e., z = 3)
e para determinar a fronteira entre as fases superfluida e isolante de Mott utilizamos a
densidade por śıtio ρ. O diagrama de fases à temperatura zero obtido fazendo uso dessa
aproximação de campo médio encontra-se na figura 4.7 junto com o diagrama apresen-
tado na figura 4.5 obtido com o algoritmo Worm. Assim como no estudo considerando
a rede ótica quadrada [43], conclúımos que a aproximação de campo médio fornece uma
boa descrição qualitativa do diagrama, estando a região em que a interação intrasśıtio
U é dominante sobre o tunelamento t em maior concordância com os cálculos de Monte
Carlo quântico. Verificamos uma maior sobreposição do cálculo de campo médio com
o do Worm na região em que t/U é igual a zero até aproximadamente 0.025 . O ponto
mais extremo do lobo de Mott previsto pelo diagrama de fases de campo médio é

PCM
c = (0.0573(1), 0.42(1)), (4.17)

o valor de (t/U)c está subestimado em 34% em relação a estimativa feita com o dia-
grama de fases obtido com o Worm.

2Para maiores detalhes da aproximação de campo médio feita e da construção do diagrama de
fases veja a referência [43].



CAPÍTULO 4. ÁTOMOS BOSÔNICOS ULTRAFRIOS EM UMA REDE HEXAGONAL 54

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

µ
U

t
U

Hex (FG) - GAB

CM (FP)

ρ = 1
MI

SF

Figura 4.7: Comparação entre o diagrama de fases do modelo de Bose-Hubbard con-
siderando uma rede hexagonal (z = 3) obtido usando uma aproximação de campo
médio (em linha sólida vermelha) e o obtido com o uso do algoritmo Worm (figura
4.5). Temos uma concordância maior entre entre os diagramas na região em que
U ≫ t. O ponto mais extremo do lobo obtido pelo campo médio está localizado
em PCM

c = (0.0573(1), 0.42(1)).

Um dos objetivos deste caṕıtulo é ver a diferença entre os diagramas de fases obtidos
com as redes quadrada e hexagonal. Essa comparação encontra-se na figura 4.8 . O
diagrama de fases da rede quadrada foi extráıdo da referência [14], onde a fronteira
entras fases SF-MI foi obtida com o mesmo protocolo usado aqui, i.e., determinando
o gap do isolante de Mott utilizando o algoritmo Worm a partir da função de Green
de momento zero. O lobo de Mott do caso hexagonal cobre uma área maior do plano
(t/U, µ/U) do que o do caso quadrado, indicando uma maior estabilidade da fase de
Mott na rede hexagonal. Esse resultado pode ser previsto com a análise de campo
médio, já que o número de coordenação da rede hexagonal é menor.

A hamiltoniana de campo médio prevê uma relação simples entre as hamiltonianas
de sistemas que diferem pela geometria da rede ótica, definida pela razão entre o
número de coordenação z dessas redes, que na rede quadrada é igual a 4 e na rede
hexagonal é igual a 3. Podemos utilizar este resultado para quantificar a diferença
entre as duas geometrias. Na figura 4.8 à direita, mostramos o diagrama de fases da
rede quadrada com os dados do eixo das abscissas (t/U) multiplicados por 4/3, com o
diagrama de fases da rede hexagonal. Como o esperado, a lei de escala funciona bem
na região de validade da aproximação de campo médio, em que U domina sobre t, no
entanto, apenas uma parte do diagrama não se sobrepõem. O número de coordenação
expressa uma diferença geométrica entre as duas redes, a coincidência entre os lobos na
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figura 4.8 à direita indica quanto da diferença entre os lobos da figura 4.8 à esquerda é
geométrica. No entanto, a região mais próxima do extremo do lobo, em que a diferença
entre os dois diagramas é mais pronunciada, mostra que as flutuações do campo na
rede hexagonal não podem ser simplesmente escalonadas pelo número de vizinhos da
rede quadrada.
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Figura 4.8: (À esquerda) Diagramas de fases do modelo de Bose-Hubbard obtidos com
o uso do algoritmo Worm em uma rede ótica quadrada (curva PRA 77 015602) e em
uma rede ótica hexagonal. (À direita) Mesmos diagramas que a figura ao lado, porém
os dados obtidos considerando uma rede quadrada estão multiplicados por um fator
igual a 4/3 (curva (PRA 77 015602)*4/3), que é a razão entre o número de coordenação
da rede quadrada e o número de coordenação da rede hexagonal.





Caṕıtulo 5

Sistemas bosônicos desordenados

Neste caṕıtulo, apresentamos um estudo numérico da classe de universalidade da
transição de fases superfluido-vidro de Bose (SF-BG). Iniciamos com a revisão do
modelo de Bose-Hubbard desordenado e a descrição do diagrama de fases do estado
fundamental previsto por esse modelo. Em seguida, apresentamos o problema abordado
neste caṕıtulo, que é a controvérsia em que as relações de escala convencionais para a
classe de universalidade SF-BG em três dimensões são questionadas, a saber, z = d e
φ = zν, com ν > 2/d, sendo d a dimensão do sistema e z, ν e φ os expoentes cŕıticos
dinâmico, do comprimento de correlação e da temperatura cŕıtica, respectivamente.
Utilizamos o algoritmo Worm em sua versão clássica e quântica para estudar este
problema. Os resultados apresentados neste caṕıtulo estão publicados em [42].

5.1 O modelo de Bose-Hubbard desordenado

O modelo de Bose-Hubbard desordenado (DBH) foi inicialmente estudado pelo
artigo de Fisher et al. [11]. A hamiltoniana deste modelo é a de Bose-Hubbard (cf.
equação (2.2) ) com desordem no potencial qúımico,

H = −t
∑

〈ij〉

b†ibj +
U

2

∑

i

n̂i(n̂i − 1)−
∑

i

(µ+ ǫi)n̂i, (5.1)

em que t é o tunelamento entre śıtios vizinhos, U é a interação intrasśıtio, µ é o
potencial qúımico e ǫi é um potencial desordenado limitado com distribuição uniforme
no intervalo [−∆,∆] que é não correlacionado espacialmente. Consideramos que a
desordem presente na rede é congelada (estática), i.e., as impurezas ou defeitos não
mudam, nem se movem, durante escalas de tempo t́ıpicas de experimentos [64].

Como vimos na seção 2.2, quando consideramos a hamiltoniana de Bose-Hubbard
sem desordem (ǫi = 0), a competição entre o termo de interação e o termo de tunela-
mento estabelece duas fases no diagrama de fases do estado fundamental do sistema:
uma é o isolante de Mott (MI), que acontece quando o termo de interação domina
sobre o de tunelamento; e a outra é a fase superfluida (SF), que acontece no regime

57
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oposto, quando o termo de tunelamento domina sobre o de interação. A fase de Mott
possui um gap de energia e, portanto, é incompresśıvel e isolante, já a fase superfluida
não possui um gap, é compresśıvel e caracterizada por um regime de deslocalização das
part́ıculas na rede. Quando introduzimos desordem no sistema, porém, uma terceira
fase, conhecida como vidro de Bose (BG), se estabelece no diagrama de fases interme-
diando a fase isolante de Mott e a superfluida. A fase vidro de Bose não possui um
gap de energia e é compresśıvel, mas ainda assim, é um isolante devido aos efeitos de
localização da desordem.

µ/U

t/U

SF

BG

BG

0

1

1−∆/U

−∆/U

∆/U

〈N〉 = 0

∆
∆′

∆′ > ∆

ρ = 1
MI

Figura 5.1: Esboço do diagrama de fases do estado fundamental do modelo de Bose-
Hubbard desordenado em que se estabelecem três fases: a isolante de Mott (MI), a
superfluida (SF) e a vidro de Bose (BG). Em linha tracejada vermelha e indicado por
flechas é mostrado como as fronteiras entre as fases se modificam com o aumento da
desordem no sistema. Note que para uma desordem suficientemente forte (∆ ≥ U/2)
a fase de Mott é completamente destrúıda. Linha tracejada-pontilhada: A fronteira
entre as fases SF-BG se desloca para intensidades de tunelamento cada vez maiores a
medida em que a densidade do sistema se aproxima de zero, já que tunelamentos cada
vez maiores são requeridos para que uma fase estendida se estabeleça no sistema.

Na figura 5.1, temos um esboço do diagrama de fases à temperatura zero da hamil-
toniana (5.1) para um dado valor do limite ∆ da distribuição do potencial desordenado.
Assim como no caso puro (i.e., sem desordem), podemos obter uma descrição qualita-
tiva desse diagrama de fases a partir de uma análise da hamiltoniana [11].

No limite em que o termo de tunelamento é zero (t = 0), a hamiltoniana se desa-
copla e podemos analisar individualmente a energia dos śıtios da rede. Fazendo isso,
encontramos que a fase isolante de Mott se estabelece na região do diagrama de fases
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em que o potencial qúımico µ vai de U(n−1)+∆ a Un−∆, com n = 1, 2, 3, . . . , região
na qual cada śıtio tem exatamente n part́ıculas e há um gap de energia para a excitação
de uma part́ıcula (ou buraco) na rede. Neste limite, o gap do isolante de Mott é igual
a U − 2∆ e os lobos de Mott estão centralizados em U(n − 1/2) (note que este valor
é independente de ∆). Entre os lobos de Mott com fator de preenchimento n e n+ 1,
teremos alguns śıtios com n e outros com n + 1 part́ıculas dependendo se o potencial
desordenado de um śıtio ǫi for menor ou maior que Un − µ, sendo que o número de
śıtios com n+1 part́ıculas aumenta com µ. O estado agora é compresśıvel, no entanto,
como t = 0, não há correlação de longo alcance e, portanto, não há superfluido. Então,
a fase que se estabelece nesta região do diagrama é o vidro de Bose.

Agora para t > 0, ainda temos lobos de Mott, só que encolhidos. Como no caso
puro, a fase de Mott persiste enquanto a energia cinética ganha por adicionar uma
part́ıcula (ou um buraco) e deixá-la tunelar pela rede, não compensar a energia poten-
cial necessária para a adição desta part́ıcula (ou buraco) na rede. No caso em que t
é ligeiramente positivo a partir da fase vidro de Bose, em que já há regiões dopadas
com part́ıculas (ou buracos), o tunelamento de part́ıculas será proṕıcio. A partir do
momento em que o tunelamento se torna favorável nessas duas situações, no entanto,
as part́ıculas extras, que no caso limpo se propagavam em cima de um fundo MI, agora
são afetadas pela desordem e os estados de part́ıcula-única efetivos de mais baixa ener-
gia são localizados [11, 65], portanto, o estado permanece isolante e passamos para a
fase vidro de Bose. O BG se forma à medida que aglomerados de śıtios do sistema
têm uma desordem suficientemente forte para destruir localmente o gap do isolante de
Mott de modo que regiões compresśıveis se desenvolvem. Para valores suficientemente
grandes de t ou do número de part́ıculas, os estados de mais baixa energia se tornam
estendidos e o sistema sofre uma transição para a fase superfluida.

Indicado na figura 5.1 por uma linha tracejada vermelha, temos como o diagrama
de fases é modificado por um aumento da intensidade de desordem ∆: o vidro de Bose
se estabelece em um intervalo maior de parâmetros, destruindo as fases superfluida
e isolante de Mott. Note que quando a intensidade de desordem é forte o suficiente
(∆ ≥ U/2) a fase Mott é completamente destrúıda. No caso de um potencial de desor-
dem com uma distribuição não limitada (por exemplo, uma distribuição gaussiana), o
diagrama de fases é qualitativamente igual ao caso em que a desordem é forte, já que
neste caso haverá śıtios com valores arbitrariamente grandes de |ǫi|, com um número
arbitrariamente grande de part́ıculas.

É interessante ver também um diagrama de fases em que a intensidade de desor-
dem ∆ é um parâmetro livre. Neste caso, consideramos sistemas comensuráveis, i.e.,
sistemas com um número de part́ıculas que é um múltiplo inteiro do número de śıtios
da rede, (garantindo assim a existência da fase Mott) e apenas dois parâmetros livres:
∆/t e U/t. Antes, porém, apresentamos o teorema das inclusões [66, 67], que a partir
de considerações gerais a respeito do potencial desordenado chega a conclusões que nos
permitem delinear as caracteŕısticas de tal diagrama de fases qualitativamente. Inclu-
sive, a possibilidade de uma transição direta entre a fase superfluida e a isolante de
Mott na presença de desordem também é descartada por esse teorema, uma questão
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que foi muito debatida. Apesar de, inicialmente, a possibilidade da transição direta
SF-MI acontecer na presença de desordem ter sido descartada por ser extremamente
improvável [11], muitos trabalhos detectavam essa transição.

O teorema das inclusões diz que, em um sistema com desordem genérica e limitada,
nas proximidades de uma linha de transição genérica entre duas fases A e B, sempre
podemos encontrar inclusões arbitrariamente grandes da fase A na fase B e vice-versa.
Aqui desordem genérica é qualquer distribuição de desordem cuja densidade de pro-
babilidade é não zero dentro do intervalo limitado estabelecido para essa distribuição,
i.e., P (ǫ) 6= 0 para qualquer ǫ ∈ [−∆,∆], e uma transição genérica é uma transição de
fases cujo ponto cŕıtico é senśıvel às caracteŕısticas da desordem como a dispersão, os
momentos da distribuição, etc.

−∆ ∆

P (ǫ)

ǫ

−∆ ∆

P (ǫ)

ǫ

−∆ ∆

P (ǫ)

ǫ

A B

ς1

ς2

∆∆c(ς1)

ς0

Figura 5.2: Apresentamos à direita uma linha de transição entre uma fase A e uma
fase B que é genérica. Denotamos por ς o conjunto das caracteŕısticas do potencial de
desordem, excluindo o limite ∆ do potencial desordenado. À esquerda, temos diferentes
distribuições de potenciais desordenados, caracterizados por diferentes conjuntos ς0, ς1
e ς2. No eixo das abscissas, temos a intensidade de desordem ∆, que é o parâmetro de
controle utilizado para induzir a transição. (Figura extráıda de [68].)

Na figura 5.2 temos ilustrada a transição entre uma fase A e uma fase B indu-
zida variando a intensidade de desordem ∆. As fases estão separadas por uma linha
de transição que depende das caracteŕısticas da desordem, ou seja, ∆c = ∆c(ς), em
que definimos ς como o conjunto de parâmetros que descreve o modelo de desordem
em consideração, a não ser pelo limite ∆. Então, por exemplo, na figura 5.2, ς1 é o
conjunto de parâmetros que caracteriza uma distribuição uniforme, ς2 caracteriza uma
distribuição de desordem muito dispersa e ς0 caracteriza uma distribuição pouco dis-
persa. Considerando a fase A como sendo a fase superfluida e a fase B como uma fase
isolante, na distribuição mais acima na figura, teremos um sistema não tão desordenado
e, portanto, um ∆c maior é necessário para destruir as correlações de longo alcance da
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fase superfluida, se comparado com o ∆c de uma distribuição uniforme. No entanto,
se considerarmos a distribuição ilustrada mais abaixo, teremos um sistema bastante
desordenado e um ∆c não tão grande bastará para destruir a fase SF.

Para ilustrar esse teorema, comecemos na fase B (disco cheio mais à direita na
figura 5.2), com um conjunto de parâmetros ς1 que caracteriza a desordem presente no
sistema. Então, o teorema diz que inclusões da fase A estarão presentes. É imediato
ver isso já que sempre há uma probabilidade finita de um domı́nio {r} desse sistema
com ǫr ∈ [−∆′,∆′], tal que ∆′ < ∆c(ς1), em que todo este domı́nio está na fase A (disco
vazio na altura de ς1 na figura 5.2). Por outro lado, se iniciarmos na fase A (disco cheio
mais à esquerda na figura 5.2), mas ainda com o mesmo conjunto ς1, o teorema afirma
que haverá inclusões da fase B. O argumento anterior já não pode ser usado aqui, no
entanto, sempre haverá uma probabilidade finita, apesar de rara, de termos domı́nios
{r} desse sistema com ǫr ∈ [−∆,∆], onde o potencial de desordem poderia ter sido
gerado por uma distribuição caracterizada por um conjunto de parâmetros diferentes,
e.g. ς2, cujo ponto cŕıtico é tal que ∆c(ς2) < ∆ < ∆c(ς1) e este domı́nio está na fase B
(disco vazio na altura de ς2 na figura 5.2).

A principal consequência deste teorema é que, se a fase B (A) não tem um gap de
energia, então a fase A (B) também não deve possuir um gap, já que domı́nios finitos
de B (A) estarão presentes, fazendo a fase A (B) necessariamente sem gap. Portanto,
conclúımos que uma transição direta entre um superfluido e um isolante de Mott é
proibida na presença de qualquer intensidade de desordem.

Entretanto, há uma aparente contradição nesta conclusão, pois esta próıbe também
a transição vidro de Bose–isolante de Mott. A única possibilidade, então, é que a li-
nha de transição MI-BG não depende de ς (veja a figura 5.3 ). De fato, a linha de
transição MI-BG é determinada pela condição ∆c = ∆̄/2, onde ∆̄ é o gap de energia
para uma excitação part́ıcula-buraco em um sistema limpo [65, 67]. Isso porque, se
∆ < ∆̄/2, a fase permanece isolante de Mott, já que não há possibilidade de uma
excitação part́ıcula-buraco sem pagar uma energia finita. Mas, se ∆ > ∆̄/2, flutuações
estat́ısticas garantem a existência de regiões homogêneas arbitrariamente grandes, ape-
sar de raras, em que a desordem imita um deslocamento uniforme do potencial qúımico
que excede o gap de part́ıculas (ou buracos), isto é, teremos uma transição do tipo
Griffiths [64]. Note que, mesmo se a dispersão da distribuição de desordem for muito
próxima de zero, o ponto de transição não muda. Além disso, ao nos aproximarmos da
transição a partir do BG, o sistema torna-se cada vez mais parecido com um sistema
puro em escalas cada vez maiores. Então, quando ∆ é muito próximo de ∆c, a fase B
aparenta ser idêntica a fase A, exceto por conter regiões raras e bem separadas de um
estado do sistema puro sem gap. Portanto, precisamos de sistemas (proibitivamente)
grandes para poder ver esta transição de fases numericamente [67].
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Figura 5.3: Indicamos uma linha de transição entre uma fase A e uma fase B que
não depende do conjunto de caracteŕısticas ς que definem o potencial de desordem do
sistema. (Contrastar com a figura 5.2 .) A linha de transição MI-BG é deste tipo.

A figura 5.4 mostra o diagrama de fases para a hamiltoniana (5.1) em 3D no espaço
de parâmetros (∆/t, U/t) obtido na referência [67] com o uso do algoritmo Worm,
obedecendo todas as caracteŕısticas qualitativas impostas pelo teorema das inclusões.

Figura 5.4: Diagrama de fases comensurável (ρ = 1) do estado fundamental da hamil-
toniana DBH em 3D com a intensidade de desordem ∆ como parâmetro livre. (Figura
extráıda da referência [67].)
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5.2 A controvérsia na classe de universalidade

superfluido–vidro de Bose

Fisher et al. [11] desenvolveram a teoria de escala fenomenológica da transição de
fases superfluido–vidro de Bose que leva a algumas previsões fundamentais, embora
ainda bastante debatidas. Na presença de desordem, podemos utilizar o critério de
Harris [64, 69] para determinar se um ponto cŕıtico de um sistema limpo (sem desor-
dem) é estável à introdução de desordem no sistema (congelada, não correlacionada ou
com correlação de curto alcance), i.e., se o comportamento cŕıtico da transição exis-
tente muda na presença de desordem. Este critério afirma que, se o expoente cŕıtico
do comprimento de correlação do sistema sem desordem νlimpo vezes a dimensão do
sistema d for maior que 2, o ponto cŕıtico é estável e o comportamento cŕıtico é o
mesmo que o do sistema limpo. Caso contrário, se νlimpod < 2, então o ponto cŕıtico
será afetado pela desordem e o caráter da transição deve mudar. Chayes et al. [70]
mostraram que a mesma inequação é válida para o expoente cŕıtico do comprimento
de correlação do sistema desordenado νsujo, i.e., nas proximidades do ponto cŕıtico no
sistema desordenado vale

νsujo ≥ 2/d. (5.2)

Como vimos no caṕıtulo 2, a transição SF-MI à densidade constante em 3D faz
parte da classe de universalidade do modelo XY em 4D. A dimensão cŕıtica superior
dessa transição é d+c = 3 e portanto νlimpo = 1/2 nesse caso. Logo, na presença de
desordem, o critério de Harris não é satisfeito e o comportamento cŕıtico é modificado.
A transição que ocorre no lugar é a transição SF-BG e, como veremos na subseção
5.3.2, neste caso1 ν = 0.88(5), satisfazendo o critério de Harris.

Podemos usar (5.2) para estimar a dimensão cŕıtica superior da transição SF-BG,
já que o expoente de campo médio para ν é igual a 1/2, temos que d+c ≥ 4. Portanto,
para todas as dimensões d < 4, podemos supor o escalonamento convencional, com a
forma de escala da parte singular da densidade de energia livre dada por [11]

fs ≈ δν(z+d)f̃(ξτ/β) ≈ δν(z+d)f̃(Tδ−νz), (5.3)

em que Lτ = β é o tamanho da dimensão temporal, sendo β = 1/kBT , com T a
temperatura e kB a constante de Boltzmann, e f̃ é uma função de escala. Usamos
na equação acima a relação de escala entre o comprimento de correlação na direção
espacial ξ e na direção do tempo imaginário ξτ dada por

ξτ ∝ ξz ∝ δ−zν , (5.4)

que define o expoente cŕıtico do comprimento de correlação ν e o expoente cŕıtico
dinâmico z. Aqui, δ = (g − gc)/gc é a distância até o ponto cŕıtico gc, sendo g o
parâmetro externo usado para induzir a transição.

1A partir de agora omitimos o subescrito “sujo/limpo”, pois usaremos apenas νsujo.
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A função de escala f̃(u), deve ter uma singularidade em algum valor finito de seu
argumento uc = Tcδ

−νz, correspondendo à linha de transição cŕıtica-clássica que ocorre
para T > 0. Então temos que o desaparecimento da temperatura cŕıtica Tc da transição
superfluido–ĺıquido normal (SF-NL) ao nos aproximarmos do ponto cŕıtico quântico,
caracterizado pelo expoente cŕıtico da temperatura cŕıtica φ, é

Tc ∝ δφ ∝ δzν , (5.5)

definindo, assim, a lei de escala

φ = zν. (5.6)

Na figura 5.5 temos um esboço do decaimento da temperatura cŕıtica dessa transição.

0

Tc ∝ (gc − g)φ

g

BG

NL

Tc

SF
φ = zν

Figura 5.5: Esboço do decaimento da temperatura cŕıtica da transição superfluido-
ĺıquido normal (SF-NL), nas proximidades do ponto cŕıtico quântico da transição
superfluido-vidro de Bose (SF-BG), ao variar um parâmetro de controle g.

Considerando ambos o critério de Harris (5.2) e a relação entre o expoente cŕıtico
dinâmico e a dimensão espacial do sistema,

z = d, (5.7)

temos o seguinte limite inferior para o expoente cŕıtico da temperatura cŕıtica

φ ≥ 2. (5.8)

A lei de escala (5.7) é determinada a partir da forma de escala da compressibilidade κ.
Fazendo uma análise dimensional a partir da definição de compressibilidade

κ =
∂ρ

∂µ
= (〈N2〉 − 〈N〉2) β

Ld
, (5.9)

sendo Ld o volume do sistema d-dimensional e ρ a densidade por śıtio, encontramos
que a compressibilidade se escalona como

κ ∝ ξτ
ξd

∝ δν(d−z), (5.10)
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em que usamos β = Lτ ∼ ξτ , L ∼ ξ e, novamente, a equação (5.4) . A compressibilidade
deve ser finita no ponto cŕıtico, já que é finita em ambas as fases vidro de Bose e
superfluida, com isso, conclúımos que z = d. De fato, nas proximidades de um ponto
cŕıtico quântico a compressibilidade pode ser decomposta formalmente em uma parte
regular (não singular) e uma parte cŕıtica κ = κa(δ)+κs(δ), com κs ∝ δν(d−z). Podemos
especular que κ(δ = 0) é finito devido a parte regular, enquanto a parte cŕıtica vai a
zero em δ = 0 (i.e., z < d). No entanto, essa possibilidade é imediatamente descartada
pela observação de que κ finito no vidro de Bose é devido a estados de part́ıcula-única
e buraco-único localizados, enquanto que estes estados não existem na fase superfluida.
Então, podemos concluir que κ(δ = 0) é finito somente devido aos modos cŕıticos e
z = d [68].

No entanto, recentemente, experimentos em sistemas magnéticos desordenados [39],
assim como simulações de Monte Carlo quântico do antiferromagneto desordenado com
spin S = 1 e anisotropia de ı́on único relacionado [40], estimam valores para ambos os
expoentes φ e ν que violam fortemente a lei de escala (5.6) e o limite inferior encontrado
em (5.8). Seus resultados encontram φ = 1.1(1) e ν = 0.75(10) (d=3). Esses resultados
questionam a teoria de escala da classe de universalidade superfluido–vidro de Bose que
há muito foi estabelecida e este é o problema que abordamos.

5.3 Resultados – A classe de universalidade SF-BG

em 3D

Nesta seção apresentamos nosso estudo da classe de universalidade SF-BG em 3D.
Mais especificamente, estimamos os expoentes cŕıticos envolvidos na controvérsia para
o caso tridimensional referida na seção anterior, a saber φ e ν. Nossos resultados
foram obtidos com simulações de Monte Carlo quântico do modelo de Bose-Hubbard
desordenado no limite de caroço-duro (hc-DBH)

H = −t
∑

〈ij〉

b†ibj −
∑

i

(µ+ ǫi)n̂i, (5.11)

que é a equação (5.1) com uma restrição do número máximo de part́ıculas por śıtio
igual a um, ou seja, ni = 0 ou 1. Essa restrição vem do limite de caroço duro usado,
em que consideramos que a intensidade da repulsão entre átomos num mesmo śıtio U é
infinita. Nesse limite, esse modelo pode ser mapeado em uma hamiltoniana de spin-1/2
XXZ que descreve a f́ısica de um magneto quântico [71], similar ao sistema estudado
nas referências [39,40]. O algoritmo utilizado em nossas simulações é o algoritmo Worm
quântico descrito no caṕıtulo 3.

Iniciamos nosso estudo revisando os resultados encontrados em [39, 40], que gera-
ram a controvérsia em 3D. Os resultados dessa revisão nos levaram a concluir que esses
estudos foram realizados fora da região cŕıtica quântica e que o comportamento cŕıtico
genúıno estava simplesmente fora do alcance. Isso porque a temperatura de transição
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Tc fica abaixo do limite de detecção antes que os dados se tornem adequados para
a estimativa de φ. Por isso, mudamos de estratégia: nos aproximamos da transição
SF-BG aumentando a intensidade de desordem ∆ à densidade constante, ao invés de
utilizar o potencial qúımico µ, e estimamos os expoentes cŕıticos dessa classe de uni-
versalidade com esse novo protocolo. A estimativa de expoentes cŕıticos é bastante
exigente computacionalmente, especialmente em 3D e em sistemas desordenados. No
entanto, propriedades universais de um ponto cŕıtico quântico em d dimensões podem
ser igualmente estudadas em um sistema resultante de um mapeamento clássico para
(d + 1) dimensões (em que a dimensão extra é o tempo imaginário), que possui algo-
ritmos mais eficientes que o sistema quântico [57]. O equivalente clássico mais simples
do modelo hc-DBH em 3D é o modelo de correntes-J em (3+1) dimensões [45]. A
hamiltoniana desse modelo é

βHJ = K
∑

n,α

J2
n,α −

∑

n

(µ+ ǫr)Jn,τ , (5.12)

em que K ∝ 1/t, sendo t o tunelamento, µ o potencial qúımico e ǫr um potencial
aleatório não correlacionado uniformemente distribúıdo no intervalo [−∆,∆], que de-
pende apenas da coordenada espacial r = (x, y, z). Aqui, Jn,α são correntes Jn inteiras
não divergentes definidas nas ligações de um śıtio n, em que n = (x, y, z, τ) é o ı́ndice
do śıtio, na direção α ∈ {x̂, ŷ, ẑ, τ̂} de uma rede hipercúbica espaço-temporal.

Simulamos esse modelo num limite correspondente ao limite de caroço-duro para
bósons (i.e., correspondente a um sistema com spins 1/2), o que significa restringir os
valores das correntes Jn,α 6=τ a −1, 0 e 1 e Jn,α=τ a 0 e 1 [58]. Utilizamos o algoritmo
Worm clássico [48] nas simulações desse modelo (ver descrição na seção 3.4). Para
confirmar a consistência dos nossos resultados, verificamos se o comportamento cŕıtico
previsto com o modelo de correntes-J é obedecido pelo hc-DBH. Por fim, apresentamos
uma estimativa do expoente cŕıtico do parâmetro de ordem β com ambos os protocolos.

A estimativa da temperatura Tc de transição SF-NL foi feita com uma análise
de escalonamento de tamanho finito (FSS) das flutuações da média do quadrado dos
winding numbers 〈W 2〉 (ver seção 3.3 ). Por se tratar de uma transição à temperatura
finita, mesmo que próxima de um ponto cŕıtico quântico, o comportamento cŕıtico
assintótico é dominado pelas flutuações térmicas [57, 64]. Assim, a forma de escala de
〈W 2〉 fica

〈W 2〉 = f̃(L1/νδ). (5.13)

Nessa estimativa, usamos o valor 〈W 2〉c = 0.516(2) da classe de universalidade U(1)
em 3D [68,72] para auxiliar na localização de Tc no limite termodinâmico. Neste caso,
νlimpo = 0.6717(1) [46], então, segundo o critério de Harris, temos que a desordem não
muda o comportamento cŕıtico dessa transição.

Como se trata de um sistema com desordem congelada, para estimar uma quan-
tidade f́ısica do sistema, além da média estat́ıstica, temos que tomar a média sobre
diferentes realizações de desordem do potencial desordenado [35]. O número de rea-
lizações de desordem usadas para estimar 〈W 2〉 nos cálculos usando o modelo hc-DBH
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varia de 5000 nas temperaturas mais altas a 500 nas temperaturas mais baixas e o
tamanho linear usado vai de L = 8 a L = 64. Já nos cálculos usando o modelo de
correntes-J tomamos a média sobre 5000 a 20000 realizações de desordem em cada
ponto e os tamanhos de sistemas usados vão de Ns = 2 × 126 a Ns = 2 × 206 (chega-
mos no limite que um cluster moderno pode lidar num tempo razoável, considerando
o número de realizações de desordem usado na estimativa de cada ponto). Barras de
erros são dominadas pelas flutuações nas diferentes realizações de desordem. Como a
simetria da rede não influencia no comportamento cŕıtico de um sistema, usamos uma
rede quadrada nas simulações desse caṕıtulo.

5.3.1 Revisitando resultados anteriores

Nos artigos [39,40], o expoente cŕıtico φ, que descreve o comportamento da tempe-
ratura de transição Tc nas proximidades do ponto cŕıtico quântico da transição SF-BG,
foi estimado utilizando um campo magnético para induzir essa transição no sistema. No
mapeamento da hamiltoniana de spin-1/2 para o modelo de hc-DBH [71], o parâmetro
de controle equivalente ao campo magnético no sistema bosônico é o potencial qúımico
µ. Assim, podemos comparar os resultados obtidos nesta subseção (que utilizam µ
como parâmetro de controle) diretamente com os resultados obtidos em [39,40].

Nossos resultados para Tc(µ) obtidos com o modelo hc-DBH estão na figura 5.6 .
A transição SF-BG foi induzida fixando a intensidade de desordem em ∆/t = 16 e
diminuindo o potencial qúımico, de maneira similar ao protocolo empregado em [39,40].
Estimamos o ponto cŕıtico Tc para cada ponto µ com uma análise de FSS de 〈W 2〉,
com o parâmetro de controle g = T (ver detalhes na página 66). Na figura, temos um
grande intervalo de parâmetros obedecendo a lei de potência Tc ∝ (µ−µc)

1.1 encontrada
nos artigos referidos no ińıcio desta subseção. No entanto, com dados mais precisos
(o tamanho do sistema que usamos é ao menos uma ordem de magnitude maior que
o usado nos estudos anteriores), vemos que os pontos mais próximos do ponto cŕıtico
quântico têm um desvio desta lei de potência consideravelmente fora de suas barras de
erros, revelando que a maioria dos pontos na figura 5.6 ainda não deve estar no regime
cŕıtico.2

2O último ponto desta curva exigiu um tempo computacional muito maior para convergência
dos dados, por isso utilizamos o que o poder computacional dispońıvel nos permitiu: apenas 100
realizações de desordem foram usadas na média na desordem e tamanhos de rede L = 32 e L = 48.
Esse ponto foi calculado após a publicação da primeira versão do nosso artigo [42] no arXiv, motivados
pelo comentário feito em [73] que questionava se havia de fato um desvio significativo do ponto em
µ/t = −14.3 do comportamento em que φ = 1.1(1) observado no restante dos pontos. Quando
obtivemos esse último ponto, ficou claro o ind́ıcio de que a maioria dos pontos do gráfico 5.6 não está
no regime cŕıtico.
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Figura 5.6: Temperatura cŕıtica Tc da transição superfluido–ĺıquido normal (SF-NL)
versus o potencial qúımico µ, sendo t o tunelamento, para o modelo de hc-DBH. A
linha cont́ınua é um ajuste com uma lei de potência igual a φ = 1.1 . Na caixa temos
ampliado a região de temperaturas mais baixas. Aqui a intensidade de desordem foi
fixada em ∆/t = 16.

Verificando a variação da densidade no intervalo de temperaturas mais baixas, en-
contramos uma forte dependência da densidade com o potencial qúımico n(µ) (figura
5.7), confirmando a nossa suspeita e nos levando a concluir que o decaimento da tem-
peratura cŕıtica Tc está sendo fortemente influenciado pela diminuição da densidade e
não é devido aos efeitos de localização da desordem. Portanto, conclúımos que a lei de
potência φ = 1.1(1) é na verdade um comportamento não universal.

Para verificar o verdadeiro comportamento cŕıtico da transição SF-BG, a densidade
na região cŕıtica deve ser próxima da densidade no ponto cŕıtico, i.e.,

n(µ)− n(µc) ≪ n(µc). (5.14)

Essa condição é claramente violada na maioria dos pontos usados para estabelecer a
lei φ = 1.1(1). Ademais, essa condição faz com que a região cŕıtica seja muito estreita
e inacesśıvel, considerando o poder de computação atual.
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Figura 5.7: Dependência da densidade de part́ıculas por śıtio n no ponto cŕıtico térmico
do modelo (5.11), em função do potencial qúımico µ para ∆/t = 16. A linha pontilhada
é um ajuste linear.

Porque os problemas atuais com as relações de escala provavelmente são origina-
dos da forte dependência da densidade com o potencial qúımico quando esse é usado
como parâmetro de controle, mudamos de abordagem. Estudamos a criticalidade da
transição SF-BG usando a intensidade de desordem ∆ como parâmetro de controle e
mantendo a densidade de part́ıculas por śıtio fixa em 1/2. Este último requisito pode
ser cumprido fixando o potencial qúımico no ponto de simetria part́ıcula-buraco es-
tat́ıstico (que fica em µ = 0, no caso do modelo hc-DBH, e em µ = K, no caso do
modelo de correntes-J [68]).

5.3.2 Estimativa da intensidade de desordem cŕıtica e do ex-
poente cŕıtico do comprimento de correlação

Como justificamos no ińıcio desta seção, a estimativa de expoentes cŕıticos ν e φ
será feita usando o modelo de correntes-J . Nossas simulações com esse modelo foram
feitas com K = 2 e fator de preenchimento fixo em 1/2, i.e., fixamos µ = K.

Para realizar uma estimativa correta do expoente cŕıtico φ é crucial localizar o
ponto cŕıtico quântico com precisão, o que nesse caso significa localizar a intensidade
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de desordem cŕıtica ∆c. Com simulações do modelo de correntes-J , localizamos ∆c

fazendo uma análise de escalonamento de tamanho finito convencional da flutuação da
média do quadrado de winding numbers 〈W 2〉 (cf. seção 3.3 ). Plotamos 〈W 2〉 para
diferentes tamanhos lineares de rede, L = 12 a L = 20, fixando o expoente z = d = 3
e a razão Lτ/L

3 = 2, como pode ser visto na figura 5.8 . Pelo cruzamento das curvas
encontramos que a intensidade de desordem cŕıtica está em ∆c = 9.02(5) e confirmamos
que, de fato, z = 3 3.

8.6 8.8 9.0 9.2 9.4

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

 
〈 W

 2
〉

 L = 12
 L = 14
 L = 16
 L = 18
 L = 20

∆

Figura 5.8: Análise de escalonamento de tamanho finito da flutuação da média do qua-
drado do winding number 〈W 2〉 usando a intensidade de desordem ∆ como parâmetro
de controle, para tamanhos lineares de rede L = 12 a L = 20 e com a razão Lτ/L

3 = 2
fixa, para o modelo de correntes-J . O ajuste dos pontos foi feito utilizando polinômios
de segunda ordem. Não observamos correções ao escalonamento dentro das nossas
barras de erros. Do cruzamento entre as curvas temos que ∆c = 9.02(5) .

A partir dos dados da figura 5.8, podemos facilmente obter uma estimativa para o
expoente cŕıtico do comprimento de correlação ν (veja a equação (3.53) ). Primeira-
mente, precisamos calcular a derivada no ponto cŕıtico de cada curva 〈W 2〉(∆) obtida
com um tamanho de rede diferente. Para isso, utilizamos quatro pontos próximos do
ponto cŕıtico: ∆ = {8.8, 9.0, 9.2, 9.4} . Plotando o gráfico log-log dessas derivadas por
L extráımos 1/ν da inclinação do gráfico resultante. Realizando este procedimento

3Como discutido na seção 3.3, o cruzamento acontece quando o valor usado para z nas simulações
é de fato o valor do expoente cŕıtico dinâmico da classe de universalidade estudada [56].
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encontramos que ν = 0.88(5), como pode ser verificado na figura 5.9 . Esse resultado
concorda com estimativas anteriores [40, 74].
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Figura 5.9: Estimativa do expoente cŕıtico do comprimento de correlação ν. Deduzimos
1/ν a partir do ajuste linear dos pontos neste gráfico, encontrando ν = 0.88(5). Os
pontos foram extráıdos da figura 5.8 usando a fórmula (3.53) . A derivada de cada
curva 〈W 2〉(∆) da figura 5.8 no ponto cŕıtico foi estimada com um ajuste que utiliza
quatro pontos próximos do ponto cŕıtico: ∆ = {8.8, 9.0, 9.2, 9.4} . As barras de erros
resultam da incerteza do ajuste, dados os pontos e suas barras de erros estat́ısticos na
figura 5.8 .

5.3.3 Estimativa do expoente cŕıtico da temperatura cŕıtica

Finalmente, somos capazes de estimar o expoente cŕıtico φ a partir das medidas
de Tc(∆) e do ajuste das temperaturas de transição mais baixas com a lei de potência
Tc = Aδφ. Ainda simulando o modelo de correntes-J , obtemos a figura 5.10, onde,
novamente, a temperatura cŕıtica em cada ponto ∆ é estimada fazendo uma análise
de escalonamento de tamanho finito de 〈W 2〉 (veja a descrição na página 66 ). Em
notável contraste com a figura 5.6 e com os resultados reportados anteriormente, todos
os pontos seguem bem uma curva com a lei de potência Tc ∝ (8.83−∆)3.27, a medida
que Tc diminui aproximadamente 2 ordens de magnitude (ajuste em linha pontilhada
na figura 5.10 ). Sem o conhecimento de ∆c, nós teŕıamos que concluir que φ ≈ 3.3 .

No entanto, se o ajuste por uma lei de potência é feito incluindo o valor estimado
do ponto cŕıtico quântico ∆c = 9.02(5) , a previsão é diferente: o expoente varia de
2.9 a 2.7 a medida que reduzimos o número de pontos das temperaturas mais baixas
inclúıdos no ajuste, de Tc < 0.1 a Tc < 0.01. Assim, afirmamos nosso resultado final
como φ = 2.7(2), estimativa que está de acordo com o limite inferior previsto igual
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a 2 (equação (5.8) ) e também está em boa concordância com a previsão baseada na
relação cŕıtica quântica φ = zν, considerando a nossa estimativa anterior do expoente
cŕıtico do comprimento de correlação ν = 0.88(5) e com a igualdade z = 3.
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Figura 5.10: Temperatura cŕıtica Tc da transição superfluido–ĺıquido normal pela in-
tensidade de desordem ∆ para o modelo de correntes-J . A linha pontilhada ajusta os
dados sem considerar o ponto cŕıtico ∆c e fornece uma lei de potência igual a φ ≈ 3.3
(esta curva termina em ∆(T = 0) = 8.83 ). No entanto, quando ajustamos a uma lei
de potência às temperaturas de transição mais baixas e consideramos o ponto cŕıtico
quântico ∆c = 9.02(5), obtemos que φ = 2.7(2) (linha cont́ınua).

Com o intuito de verificar a universalidade dos nossos resultados e fazer previsões
do que pode ser esperado se um estudo similar for tentado experimentalmente usando
um sistema magnético ou de átomos frios, fizemos simulações de QMC do modelo de
Bose-Hubbard desordenado no limite de caroço-duro com fator de preenchimento 1/2
(i.e., com µ = 0, ou campo magnético externo zero no caso de um ferromagneto XY com
spin-1/2). Nossos dados para a temperatura de transição SF-NL estão apresentados na
figura 5.11, em que Tc(∆) foi determinado também a partir de uma análise de FSS de
〈W 2〉. Como simulações de modelos quânticos são numericamente mais desafiadoras,
não tentamos determinar ∆c e as médias sobre diferentes realizações de desordem são
feitas com um número menor de realizações. (Mais detalhes estão na página 66 .)

Verificamos que os pontos nas temperaturas mais baixas têm um comportamento
consistente com um decaimento com uma lei de potência igual a φ = 2.7 . Esse com-
portamento cŕıtico começa a temperaturas tão altas quanto Tc/t < 0.5 e fomos capazes
de verificá-la até Tc ≈ 0.03 (veja a ampliação dessa região na figura 5.11 ). Também
estimamos a partir do ajuste dos dados que obedecem esta lei de potência que o ponto
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cŕıtico quântico nesse modelo é ∆c ≈ 24.67, uma estimativa que pode guiar futuros
experimentos.
Conclúımos que certamente a condição φ > 2 é satisfeita pela transição SF-BG em 3D.
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Figura 5.11: Decaimento da temperatura cŕıtica Tc da transição superfluido–ĺıquido
normal com a intensidade de desordem ∆ para o modelo hc-DBH. A linha cont́ınua é
um ajuste dos cinco últimos pontos com a lei Tc(∆) = Aδφ, com o expoente φ = 2.7
fixo, valor determinado a partir das simulações com o modelo de correntes-J . A partir
desse ajuste prevemos que o ponto cŕıtico quântico está localizado em ∆c ≈ 24.67 . No
canto superior direito, temos uma ampliação da parte final do gráfico principal.

5.3.4 Expoente cŕıtico do parâmetro de ordem

Estimamos também o expoente cŕıtico do parâmetro de ordem β de duas maneiras:
uma utilizando o potencial qúımico como parâmetro de controle (g = µ) e outra utili-
zando a intensidade de desordem (g = ∆). No sistema bosônico, o parâmetro de ordem
é a fração de condensado (equação (3.47) ), cujo comportamento cŕıtico é caracterizado
por 4

n0 ∝ δ2β. (5.15)

Na figura 5.12, apresentamos a dependência da densidade do condensado com o
potencial qúımico (figura à esquerda) e com a intensidade de desordem (figura à direita)
na região cŕıtica da transição SF-BG. Para obter esta figura, utilizamos uma rede com

4O parâmetro de ordem de magnetos é normalmente a magnetização 〈Si〉 ∼ δβ , com Si sendo o
spin no śıtio i. O parâmetro de ordem usado em [40] é m2

s ∼ 〈Sx
i S

x
j +Sy

i S
y
j 〉 ∼ δ2β . Aqui, n0 ∼ 〈Ψ†Ψ〉,

como Ψ → S+ [71], é usual utilizar o expoente 2β para caracterizar o decaimento cŕıtico de n0.
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tamanho L = 20 e entre 500 e 1000 realizações de desordem. Medir a densidade do
condensado à T = 0 seria um esforço computacional muito grande, por isso usamos
uma aproximação. Podemos obter uma boa estimativa da densidade de condensado à
T = 0 pela sua medida na temperatura T = Tc/2, só que com um esforço computacional
muito menor. Estimamos que o erro sistemático devido a essa aproximação é em torno
de 10%. Na figura à esquerda, medimos a densidade de condensado na região cŕıtica
determinada pelos pontos que obedecem o ajuste com lei de potência φ = 1.1(1) da
figura 5.6, com µc ≈ −14.7, e, na figura à direita, pelos pontos que obedecem a lei de
potência φ = 2.7(2) da figura 5.11, com ∆c ≈ 24.67 .

O comportamento dos pontos com temperatura mais baixa na figura à esquerda
obedecem uma lei de potência com β = 0.6(1), e os na figura à direita têm β = 1.5(2),
mostrando que também aqui o potencial qúımico não é um parâmetro adequado para
estimativa deste expoente cŕıtico.
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Figura 5.12: Decaimento da densidade do condensado com o potencial qúımico µ (à
esquerda) e com a intensidade de desordem ∆ (à direita). O expoente cŕıtico β foi
estimado como 0.6(1) na figura à esquerda e como 1.5(2) na figura à direita.
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Conclusão

Estudamos gases bosônicos ultrafrios aprisionados em redes óticas, em especial
transições de fases quânticas superfluido-isolante. Para tanto, utilizamos o modelo
de Bose-Hubbard e simulações de Monte Carlo Quântico empregando o algoritmo
Worm. Nosso trabalho se dividiu em duas partes. Na primeira, estudamos a transição
superfluido-isolante de Mott (SF-MI) na presença de uma rede ótica hexagonal. Na
segunda, estudamos a transição superfluido-vidro de Bose (SF-BG) em um sistema
tridimensional, que ocorre quando há desordem no sistema.

No estudo do sistema com uma rede ótica hexagonal, consideramos apenas o caso
homogêneo e sem a presença da armadilha harmônica confinante. Usamos o modelo
de Bose-Hubbard adaptado para uma rede ótica hexagonal, considerando apenas o
tunelamento entre primeiros vizinhos t e a interação intrasśıtio U , em que a competição
entre os parâmetros U e t da hamiltoniana levam a transição SF-MI. Delineamos o
primeiro lobo de Mott do diagrama de fases utilizando a função de Green de momento
zero, estimada numericamente com o algoritmo Worm, para obter o gap de energia do
isolante de Mott, uma de suas caracteŕısticas mais importantes. Com essa informação
pudemos definir a fronteira entre as fases com precisão mesmo na região próxima ao
ponto cŕıtico onde o gap do isolante é pequeno. Fizemos um estudo da influência do
tamanho da rede na região de gaps pequenos, em que o gap do isolante é menor do que
a intensidade de tunelamento entre śıtios, que é a região do diagrama de fases mais
afetada pelo tamanho finito da grade por estar mais próxima do ponto cŕıtico. Pelo
prolongamento das curvas que delimitam o lobo de Mott, inferimos a localização do
ponto cŕıtico em (t/U)c = 0.0865(5), essa estimativa se mostrou dentro da previsão
encontrada na literatura obtida com outros métodos [25, 28].

Comparamos o diagrama de fases obtido usando a função de Green de momento
zero com um outro obtido utilizando uma aproximação de campo médio. Verificamos,
como o esperado, que o campo médio fornece apenas uma descrição qualitativa do
primeiro lobo, sendo o ponto cŕıtico previsto por ele subestimado em 34% em relação a
estimativa feita com o uso do Worm. Também verificamos uma maior concordância do
diagrama previsto com a função de Green na região onde a interação é dominante sobre
a intensidade de tunelamento, em que o campo médio tem previsões melhores. Uma

75
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outra comparação foi feita com o diagrama de fases da transição SF-MI considerando
a rede quadrada. Uma relação de escala prevista pelo campo médio, que expressa a
diferença geométrica entre as duas redes, é que os pontos da fronteira do lobo de Mott
do sistema com uma rede quadrada multiplicados por 4/3 devem se sobrepor aos pontos
do lobo de Mott do sistema com uma rede hexagonal. Verificamos essa relação entre os
lobos de Mott obtidos com o Worm com as rede quadrada e hexagonal na maior parte
do lobo, havendo uma diferença maior apenas na região próxima ao ponto cŕıtico. Isto
mostra que as flutuações do campo na rede hexagonal não podem ser simplesmente
escalonadas pelo número de vizinhos da rede quadrada.

Uma perspectiva de continuidade nessa linha de pesquisa, é a extensão do estudo do
diagrama de fases considerando uma interação dipolar entre os átomos. A introdução
de uma interação de longo alcance no sistema possibilita que novos sólidos de Mott
se estabeleçam e novas fases sejam encontradas. Esperamos encontrar outros sólidos
que sejam mais estáveis ou com fatores de preenchimento menores do que os encon-
trados numa rede quadrada [19]. Além de outros sólidos de Mott, podemos procurar
por regiões em que uma fase supersólida se estabeleça (usualmente nas proximidades
da fronteira com os lobos dos isolantes), utilizando o algoritmo Worm podemos iden-
tificá-las analisando a fração de superfluido e o fator de estrutura. A expectativa é
que uma rede hexagonal apresente sólidos mais estáveis, facilitando uma observação
experimental tanto dos outros sólidos de Mott como de supersólidos.

Na segunda parte desse trabalho, fizemos um estudo numérico da classe de universa-
lidade superfluido-vidro de Bose (SF-BG) em 3D. A transição SF-BG é uma transição
de fases quântica prevista pelo modelo de Bose-Hubbard com desordem no potencial
qúımico. Quando a desordem é introduzida no sistema, com uma distribuição limitada
por ∆, a fase vidro de Bose emerge intermediando as fases superfluido e isolante de
Mott. A fronteira entre as fases BG-MI é determinada pela condição ∆ = ∆̄/2, com ∆̄
o gap do isolante de Mott no sistema puro, e a transição SF-BG é descrita pela teoria
de escala de Fisher et al. [11]. Duas relações de escala encontradas por essa teoria
são φ = zν e z = d, com φ > 2, onde z e ν são os expoentes cŕıticos dinâmico e do
comprimento de correlação, respectivamente, e d a dimensão do sistema.

No entanto, estudos experimentais e numéricos recentes em magnetos quânticos
desordenados [39, 40] reportam uma forte violação dessa relação cŕıtica quântica, en-
contrando φ = 1.1(1) e ν = 0.75(10) (d=3), e questionam as leis de escala conven-
cionais para a classe de universalidade SF-BG. Abordamos essa controvérsia nume-
ricamente [42] utilizando o algoritmo Worm nas suas versões quântica e clássica. O
primeiro simulando o modelo de Bose-Hubbard desordenado no limite do caroço-duro
(hc-DBH), limite no qual pode ser mapeado numa hamiltoniana de spin-1/2, permi-
tindo assim uma comparação com os estudos [39,40], e o segundo simulando o modelo
clássico de correntes-J , o equivalente clássico mais simples do modelo DBH (perten-
cente a mesma classe de universalidade) também num limite correspondente ao limite
de caroço-duro para sistemas bosônicos.

Revisamos os estudos anteriores simulando o modelo hc-DBH variando o potencial
qúımico para induzir a transição SF-BG no sistema, desta forma, podemos comparar
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nossos resultados com os obtidos em magnetos quânticos, em que um campo magnético
externo foi usado como parâmetro de controle. Nossos resultados sobre a dependência
da temperatura de transição superfluido-ĺıquido normal com o potencial qúımico, en-
contram um grande intervalo de parâmetros obedecendo a lei de potência φ ≈ 1.1 .
Porém, os pontos mais próximos do ponto cŕıtico quântico desviam consideravelmente
desta lei de potência, revelando que a maioria dos pontos dessa curva não deve estar no
regime cŕıtico. Mostramos que a densidade no intervalo de temperaturas mais baixas
tem uma forte dependência com o potencial qúımico, nos levando a concluir que o de-
caimento da temperatura cŕıtica Tc está sendo fortemente influenciado pela diminuição
da densidade e não é devido aos efeitos de localização da desordem. Como as variações
da densidade na região cŕıtica, devem ser pequenas em termos da densidade do ponto
cŕıtico, quando o potencial qúımico é usado como parâmetro de controle, a tempe-
ratura de transição Tc fica fora do limite de detecção antes que os dados se tornem
adequados para a estimativa de φ. Conclúımos que os resultados anteriores reportando
o expoente cŕıtico φ ≈ 1.1(1), foram realizados fora da região cŕıtica quântica e que o
comportamento cŕıtico genúıno estava simplesmente fora do alcance.

Ao utilizarmos a intensidade de desordem ∆ para induzir a transição no sistema,
mantendo a densidade de part́ıculas por śıtio fixa em 1/2, verificamos com simulações
do modelo de correntes-J a lei de escala z = 3 e encontramos os seguintes expoentes
cŕıticos: ν = 0.88(5) e φ = 2.7(2), onde o valor encontrado para ν concorda com
estimativas anteriores [40, 74]. Para a estimativa de φ, foi crucial localizar o ponto
cŕıtico quântico com precisão, encontramos ∆c = 9.02(5). Os resultados da simulação
do modelo de Bose-Hubbard desordenado no limite de caroço-duro com essa abordagem
também dão suporte a uma lei de potência φ = 2.7(2). A partir do ajuste dos pontos
com temperatura mais baixa com esta lei de potência, previmos que ∆c ≈ 24.67 para
esse modelo. Assim, conclúımos que de fato z = d = 3 e que φ = zν > 2, colocando
um fim na controvérsia em 3D. Além disso, o expoente cŕıtico do parâmetro de ordem
também foi calculado, utilizando a abordagem à densidade constante encontramos o
valor β = 1.5(2), que também difere do expoente β = 0.6(1) caracteŕıstico do intervalo
transiente µ/t ≥ −14.

Ainda há muitos problemas em aberto em sistemas desordenados. Uma linha de
investigação seria abordar uma controvérsia, agora em 2D, envolvendo a lei de escala
z = d. Por um lado, vários trabalhos encontram escalonamentos consistentes com z =
2, por exemplo [45,75,76], (i.e., supondo a priori que z = 2, encontram escalonamentos
como o esperado pela teoria de escala). Por outro lado, um estudo que estima o valor
do expoente cŕıtico dinâmico diretamente encontram z menor do que 2 [77]. Outro
estudos [78,79] obtém estimativas mais próximas de z = 2, mas suas barras de erros não
descartam um valor inferior. No entanto, problemas relacionados ao uso de tamanho
de sistemas insuficientes na análise podem estar relacionados com as previsões que
violam essa relação. Se confirmado essa violação, não só a teoria de escala que leva
a previsão z = d, mas também o limite inferior φ > 2, teriam que ser revistos (para
qualquer dimensão), tornando este um problema interessante e bastante relevante a ser
estudado.
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[17] M. Ö. Oktel, M. Niţă, and B. Tanatar, “Mean-field theory for Bose-Hubbard
model under a magnetic field,” Phys. Rev. B, vol. 75, p. 045133, Jan 2007.

[18] J. K. Freericks and H. Monien, “Strong-coupling expansions for the pure and
disordered Bose-Hubbard model,” Phys. Rev. B, vol. 53, pp. 2691–2700, Feb 1996.

[19] B. Capogrosso-Sansone, C. Trefzger, M. Lewenstein, P. Zoller, and G. Pupillo,
“Quantum phases of cold polar molecules in 2D optical lattices,” Phys. Rev. Lett.,
vol. 104, p. 125301, Mar 2010.

[20] C. Becker, P. Soltan-Panahi, J. Kronjäger, S. Dörscher, K. Bongs, and K. Sengs-
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[37] D. Hüvonen, S. Zhao, G. Ehlers, M. Månsson, S. N. Gvasaliya, and A. Zheludev,
“Excitations in a quantum spin liquid with random bonds,” Phys. Rev. B, vol. 86,
p. 214408, Dec 2012.
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[63] J. Taylor, An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Phy-
sical Measurements. University Science Books, 1997.

[64] T. Vojta, “Phases and phase transitions in disordered quantum systems,” arXiv
preprint arXiv:1301.7746, 2013.

[65] P. B. Weichman, “Dirty bosons: twenty years later,” Modern Physics Letters B,
vol. 22, no. 27, pp. 2623–2647, 2008.

[66] L. Pollet, N. V. Prokof’ev, B. V. Svistunov, and M. Troyer, “Absence of a direct
superfluid to Mott insulator transition in disordered Bose systems,” Phys. Rev.
Lett., vol. 103, p. 140402, Sep 2009.

[67] V. Gurarie, L. Pollet, N. V. Prokof’ev, B. V. Svistunov, and M. Troyer, “Phase
diagram of the disordered Bose-Hubbard model,” Phys. Rev. B, vol. 80, p. 214519,
Dec 2009.

[68] E. S. B. Boris V. Svistunov and N. V. Prokof’ev, Superfluid States of Matter. CRC
Press, 2015.

[69] A. B. Harris, “Effect of random defects on the critical behaviour of Ising models,”
Journal of Physics C: Solid State Physics, vol. 7, no. 9, p. 1671, 1974.

[70] J. T. Chayes, L. Chayes, D. S. Fisher, and T. Spencer, “Finite-size scaling and
correlation lengths for disordered systems,” Phys. Rev. Lett., vol. 57, pp. 2999–
3002, Dec 1986.

[71] A. Zheludev and T. Roscilde, “Dirty-boson physics with magnetic insulators,”
Comptes Rendus Physique, vol. 14, no. 8, pp. 740 – 756, 2013.

[72] M. Boninsegni, N. V. Prokof’ev, and B. V. Svistunov, “Worm algorithm and
diagrammatic Monte Carlo: A new approach to continuous-space path integral
Monte Carlo simulations,” Phys. Rev. E, vol. 74, p. 036701, Sep 2006.

[73] R. Yu, V. Zapf, and T. Roscilde, “Comment to ’Critical exponents of the
superfluid-Bose glass transition in three-dimensions’ by Z. Yao et al., arxiv:
1402.5417 v1,” arXiv preprint arXiv:1403.6059, 2014.

[74] P. Hitchcock and E. S. Sørensen, “Bose-glass to superfluid transition in the three-
dimensional Bose-Hubbard model,” Phys. Rev. B, vol. 73, p. 174523, May 2006.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85
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