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Resumo

Neste trabalho, estudamos a localização do espectro puro ponto (opp) de um

operador llamiltoniano aleatório # = A' + v, defi]iido en] Zl2(ZI'Z), onde o potellcial

V é estocástico. Con)içando cona princípios básic.os de Mecânica Quântica, o pro-

blema é abordado num contexto físico matemático, onde são introduzidas linguagem

e resultados do caso inicial H = --.A + r. t.Jnl aigunlento conabinatorial, baseado ila

limitação da função de (;reeil do pior)len)a, é empregado e o resultado probabilístico

da localização é estabelecido, em função de diversos ])arânletros determinísticos,

como a dimensão e o volume, poi' exemplo.

Abstract

We are concerned fere witll spectral localization for the pude point pa.rt (app) of

the spectrunl of the mandona llamiltonian opeiator H = A2 + v (acting in Z2(Zla)),

with a stochastic potencial V. Starting with basic principles of Quantum Mechanics,

we approach tlle problenl within a nlathelnatical-pl)ysics context, wheie tlle termi-

nology and resulta of tlle case .f/ = --Â + L'' are stated. A conlbinatorial reasoning

based on bounds for the (l;reen's function applicable is conducted, settling a prol)a-

bilistic result fol localization, which de])ends on deterntinistic parameters suco as

dinlension and volume

Resumo 

Neste trabalho, estudamos a localizaç.ão do espectro puro ponto (app) de um 

operador hamiltoniano aleatório H = 1:1 2 + \I, definido em f--i('llc1), onde o potencial 

V é estocástico. Começando com princípios bás icos de Mecânica Quântica, o pro

blema é abordado num contexto físico matemático, onde são introduzidas linguagem 

e resultados elo caso inicial H = -1:1 + \1. Um argumento comb inatorial, baseado na 

lirnitaç.ão ela funç.ão de Green do prob lema, é empregado e o resultado probabilístico 

da localização é estabelecido , em função de diversos parâmetros determinísticos, 

como a dimensão e o volume, por exemplo. 

Abstract 

We are concerned here with spectral localization for the pure point pa.rt ( a PP) of 

the spectrum of the randorn harniltonian operator H = í:1 2 + \/ (acting in P.-i('lld)), 

with a stochastic potential V. Starting with basic principies of Quantum Mechanics, 

we approach the problem within a mathernatical-physics context, where the termi

nology anel results of the case H = -1:1 + \/ are stated. A combinator ial reasoning 

baseei on bounds for the Green 's function applicable is conductecl, settling a proba

bilistic result for local ization, which depeneis on detenninistic pararneters such as 

dirnension anel volume. 
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How can it be that h'lathenlatics, tl product of hunlan tllougl)t independent of

experience, is se admirable adapted to tl)e objecto of reality'?

A tbert Einstein

How can it be that Mathernatics, a product of human thought indepenclent of 

experience, is so admirable adapted to the objects of reality? 

- Albert Einstein -
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(capítulo l

Um esboço do formalismo
quântico

Neste capítulo, a])resentamos algo soft'e o fornlalisnlo dzt Mecânica Quântica, bens

como criamos o contexto no qual será introduzido o problema c.entrai a ser estudado

neste traball[o. Usamos livren]ei]te a linguagem da análise func.tonal, en] particular,

a dos espaços de Hilbert.

En) que pese a beleza matemática da h'mecânica Clássica, sabe-se que ela se revelou

inadequada paiit descrevem feilõn)ecos en] escala atómica ou nlolec.usar, bem colho

aqueles ditos "relativísticos"

Seno nos pleocupainlos cona questões cronológicas, apiesentanlos a seguia os

Capítulo 1 

Um esboço do formalismo 
quântico 

Neste capítulo, apresentamos algo sobre o fo rmalismo da Mecâni ca Quânti ca, bem 

como criamos o contexto no qual será introduzido o problema central a ser estudado 

neste trabalho. Usamos livremente a linguagem da análi se fun cional, em parti cul ar, 

a dos espaços de Hilbert. 

Em que pese a beleza matemática da Mecâni ca Clássica, sabe-se que ela se revelou 

inadequada para descrever fenômenos em escala atômica ou molecul ar, bem como 

aqueles di tos "relat ivíst icos". 

Sem nos p reocuparmos com questões cronológicas, apresentamos a seguir os 



princípios básicos do novo paradign)a criado ])ara collipreender e modelar os prc-

blen[as que não foi'am solucionados cona sucesso no âmbito clássico; faremos isso

apresentando-os conho postulados, seno tentei deduzi-los ou justifica-los. Natural-

mente, foimanl apenas unia teoria limitada. de h'mecânica. Quântica. Mais ainda,

ignoramos aqui as modificações necessárias para o caso relativístic.o. Seguinaos aqui

IDebnath & Mikusiúskil, superficialmente

En) suína, o que segue não ten) ouvia pretensão, senão a de introduzir uma /ílz-

guagc7n para formulei prol)lemas e construir made/os, extren)anlente bem sucedidos

(dentro de suas limitações e aproximações, é claro), experinlentalinente. Ao leitor

interessado, iecon)endamos o es])lêndido livro de IMackeyl patzt unia abordagem pio

funda, matematicamente falando, que inclusive contrasta con\ fora)alismo clássico,

que pal'cialmente assumimos.

A Mecânica Clássica n)odeia o estado de um sistema físico pelos valores de centos

obscruáuc s (e.g., posições, energias) dos componentes do sistenaa. Em Mecânica

Quântica, estados e observáveis são claramente distintos. O primeiro postulado diz

então respeito ao estado de un] sisten)a (quântico):

Postulado 1 (0 Vedor de Estado)

Todo estado possível de um dado sistcnta em Mecâttica Quâ ética cormsponde Q

um uetor (não llulo, cln gcrat) nullt espaço dc Hilbcrt compre.=o c scparátlc.l, 'H,, c

todo múltiplo escalar (não llulo) de um octoT' de e.soado reprcscT\ta o mesmo estado.

Z)enota7nos por @(#,t) u7n tictor dc estado ao qaa/ corrcspolldc o estado do sÍsfema

rto instante t. Usua/ lzcl !c, :c represa? [a ?lma co/chão dc paráznct7'0s, quase sc7n-

pre coordc.lindas e.spaciais oxl ?non eiltos (ge.t\eralizados). Admil.c-s( qu( qual(. toda

in.fornLação soba'( o sisa(.Tna l)od( s(r obtida a partia' dc \DÇ=.t)
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prmc1p1os básicos do novo paradigma criado para compreender e modelar os pro

blemas que não foram solucionados com sucesso no âmbito clássico; faremos isso 

apresentando-os como postulados , sem tentar deduzí-los ou justificá-los. Natural

mente, formam apenas uma teoria limi tada de Mecâni ca. Quântica. Mais ainda, 

ignoramos aqui as modificaç.ões necessárias para o caso relativístico. Seguimos aqui 

[Debnath & Mikusiiíski], superfi cialmente . 

Em suma, o que segue não tem outra pretensão, senão a de introduzir urna lin

guagem para formu lar problemas e construir m,odelos, extremamente bem sucedidos 

( dentro de suas limitaç.ões e aproximaç.ões, é claro), experimentalmente. Ao leitor 

interessado, recomendamos o esplêndido livro de [M ackey] para uma abordagem pro

funda, matematicamente falando, que inclusive contrasta. com formalismo clássico, 

que parcialmente assumimos. 

A Mecânica Clássica modela o estado de um sistema físico pelos valores de certos 

observáveis ( e .g., posições, energias) dos componentes do sistema.. Em Mecânica 

Quântica, estados e observáveis são claramente distintos. O primeiro postulado diz 

então respeito ao estado de um sistema (quântico): 

Postulado I ( O Vetor de Estado) 

Todo estado possível de um dado sistcnia cm Mecânica Quântica corresponde a 

um vetor (não nulo, cm geral) num espaço de Hilbert complexo e separável, 1í, e 

todo múltiplo escalar (não nulo) de um vetor de estado representa o mesmo estado. 

Denotamos por W ( :i;, t) um vetor de estado ao qual corresponde o estado do sistema 

no instante t. Usualmente, :i; representa uma coleção de parâmetros, quase sem

pre coordenadas espaciais ou mom,entos (generalizados). Admite-se que quase toda 

infor1naçâo sobre o sistem.a pode ser obtida a partir de \ll( :i; , t). 

2 



Ignorando a dependência temporal, é costume escrevem o vetor de estado como

d,(z). Na notação de Dirac, escrevemos d)(z) = <zlü> e Ü(=) = <@lz>. Mais ainda,

normalizarenlos o vedor de estado sei ])le que ])ossível, i.e., tacitamente estaremos

supondo (a menos de menção explícita do contrário), que

@(#)@(#)d:. = @(«)I' - 1

onde a integral é ton[ada sobre todos os valores iLdn[issíveis de #, coi]] uma n]cdida

contic[[íenZc (por exen[])lo, =r € 1R3 e a n)edida de Lebesgue en] Ht3). Assim, equi-

valenten[ente em tem)os do produto inter[[o de 'H, (-, ..) e cona a notação de Dirac,

temos:

<@l=><«l@>d«/ l<@l=>1'a* =('p,'p) - <v'lv->

Comi isto, a arbitrariedade acima agora se torna "menor": se c C C e lcl = l

(i.e., c C .gl), o- velares de estado Vi(#) e cd)(z) serão considerados "os nlesn)os"

significando que correspondeu) ao n)esn)o estado físico do sistema. Também não

indicaremos eventualn)ente z

O vedor de estado @(a, t) é cllan)ado também de "função de estado" ou "função

de onda" do sistema quântico.

Se l@> e IÜ> são dois vetores de estado, o núnleio complexo <@ld)> representa o

produto'interno no espaço:

@(z)@(a)d= <@l«><«l@>d«

Assim, <éldu> = <d) @> (sesquilineaiidacle). Dois vetoies de estado l@> e l@> são ditos

ortogonais se <@ld)> = 0 e unl conjunto de vetoies de esta(]o l@i>, Id92>, . . . é dito

ortonolnlal se

<V.IÜ,> - â.j -{ . , se 7 = J

, caso contrário.

3

Ignorando a dependência temporal , é costume escrever o vetor de estado como 

7/J(x). Na notaçã.o de Dirac, escrevemos 1/J(:r) = (xl'I/J) e 1/J(x) = (1/Jlx). Mais ainda, 

normalizaremos o vetor de estado sempre que possível, i.e., tacitamente estaremos 

supondo ( a menos de menção explícita cio contrário), que 

onde a integral é tomada sobre todos os valores admissíveis de :r, com uma medida 

conveniente (por exemplo, :r E IR-3 e a medida de Lebesgue em IR-3) . Assim, equi

valentemente em termos cio produto interno de H, ( ·, .. ) e com a notação de Dirac , 

temos: 

Com isto, a arbitrariedade acima agora se torna "menor' : se e E C e lcl = l 

(i.e., e E 8 1 ), os vetores de estado 1/J(:r.) e c7/J(:r) serão considerados "os mesmos" , 

significando que correspondem ao mesmo esta.do físico do sistema. Também não 

indicaremos eventualmente x. 

O vetor de estado W(:i:, t) é chamado também de "função de estado" ou "função 

de onda" do sistema quântico. 

Se l4J) e 11/J) são dois vetores de estado, o número complexo (cf;l'I/J) representa o 

produto interno no espaço: 

Assim, (</i l'I/J) = (1/,jrp) (sesquilinearidade). Dois vetores d<" estado lcf;) e 11/J) são ditos 

ortogonais se (4J l1/;) = O e um conjunto de vetores de estéido l1/J 1 ), l~J,, 2 ), . .. é dito 

ortonormal se 

, se 1. = J 
, caso contrário. 



Como 'H é suposto separável, então, um vetou arbitrário l@> no espaço de estados

pode ser escrito como soma de algum conjunto c.onlpleto de vetores ortonormais (i.e.,

uma base hilbertiana), na fomla:

Id)> = }: c.l@í> ,

onde cf = <V,{ld,>.

A inlportâilcia disto é que tais resultados acarretam en] física o famoso "Princípio

da Superposição". A c.ardinaliclade do conjunto completo oitolloinlal define a di-

mensão do espaço de estados. Quando não é finita, a soma acima requer unia

discussão elaborada quanto ao aspecto de convergência. (;f. IHõnigl para exemplos

e contra-exemplos elucidativos.

O segundo postulado explica de tuna vez por todas as interpretações de um

observável em Mecânica Quântica. Enl N'mecânica Clássica, a representação ma-

temática de um obseiváve] é essencialn)ente dada pelos valores (números reais) das

med das (ou oZ)scrt;anões) do observável. Tais medidas/observações são processos

ou operações físicíts precisan[ente definidas, as quais ])roduzen] sen]pre un] nún]e]o

real ben) definido, o t;a/or do obscrziát;c/, e admite-se que elas não perturl)am signifi-

cativamente o sistema. A abordagelll quântica (como fora)usada essencialmente ])or

von Neunlann) é drasticamente diferente:

Postulado ll (Operadores Observáveis e Seus Valores)

raJ 4 iodo obsc7'uáue/ /z'fico em A4ecár c a Q?lálztica, cora'cs/)orldc, lz?lm espaço dc

Hitbcl't., llln. operador lilteaT' hf.rm.itiatto A, o qltal admite alga na bas( t ill)crti-

«,«. a.: ««í.«'.,'« P«{'" '« ,.à.J, {d-,.} : .4(d-«) .v-,:, ,. c m'

Ma{.s aiTtda, a c.ada operador' conto acima, corrcslloTtdc atgluít. obscruátJct .físico.

4

Como 1-l é suposto separável, então, um vetor arbitrário !7P ) no espaç.o ele es tados 

pode ser escrito como soma de algum conjunto completo ele vetores ortonormais (i. e., 

uma base hilbertiana), na forma: 

onde e;= (1/;;jtp). 

A importância disto é que tais resultados acarretam em física o famoso "Princípio 

da Superposição". A carclinaliclacle do conjunto completo ortonormal define a di

mensão cio espaço de estados. Quando não é finita , a soma acima requer uma 

discussão elaborada quanto ao aspecto de convergência, Cf. [Honig] para exemplos 

e contra-exemplos elucidativos. 

O segundo postulado explica de uma vez por todas as interpretações de um 

observável em Mecânica Quântica. Em Mecânica Clássica, a representação ma

temática de um observável é essencialmente dada pelos valores (números reais) das 

medidas ( ou observações) do observável. Tais medidas/ observações são processos 

ou operações físicas precisamente definidas, as quais produzem sempre um número 

real bem definido , o valor do observável, e admite-se que elas não perturbam signifi

cativamente o sistema. A abordagem quântica ( corno formulada essencialmente por 

von New11a1111) é drasticamente diferente: 

Postulado II ( Operadores Observá veis e Seus Valores) 

( a) A todo observável físico em M ccância Quântica, co1·responde, num espaço de 

Hilbert , um operador linear hrrmitiano Â I o qual admit e alg1tma base hilbcrti

ana d f: mdovdores (finda ou nào} , {1/;n}: Â(1f';11 ) = Àn1/; n , n E IN ~_ 

Mais ainda, a cada operador co11w acima , corresponde algmn obsf:rvávcl J{sico. 

4 



(b) Os útticos valores possa e.is do obscruáue! físico são dados pc.tos autoualores

À,., {.'., ' "p«í« d. ,4, a(,4), ««1ém Z.d« «. po«íóí/id«d« d. q«a/q«.,

medida do obserlláucl em questão. NatltralmcTttc, cstc espectro sc decompõ(

cm dÍucrsos colÜur [os irltcressa tcs c adiante dcs]acarcmos un a c07nportcl tc

crucial lta altálisc qltc .faremos.

Vejamos rapidamente algumas conseqüênc.ias lnatenláticas importantes deste pos

tulado:

l ,4 é autoadjunto ::> {À,.} C IR;

2. como {À,.} é "suposto" c.ontável, isto sugere que celtas o])oradores ol)seiváveis

podem sei "qual)tizados". Bens entendido, os autovalores de un] operador

observável podem) sei' "discretos" ou "contínuos", ou unia combinação destes

dois, que depende somente do opeiadoi observável particular;

3. em Mecânica Clássica, un] observável físico, n)ateillaticamente falando, pode

ser modelado por unia função real (de variáveis conjugadas num espaço eu-

clidiano conveniente). Consequentemente, dois observáveis clássicos sempre

comutar. No caso quântico, isto nen] sein])ie ocorrem Se .4 e B são dois

operadores observáveis, definimos seu comutador poi:

l.Ã,.ÊI

Co[)[o já afiin[ado, en] geral l,4, al # O = O. Fisicanaente, associan]os isto

às perturbações inevitáveis (e seus efeitos) nzl magnitude das medidas sul)-

se(liientes, (quanto "inedin)os" ,4 e B en] ordens diferentes, ou sqa, medir

prin[eiro .4 e (le})ois B não produz nec.essariamente o n)esmo ].esultaclo (lue

5

(b) Os umcos valores possíveis do observável físico sao dados pelos autovalores 

À,. , 1 .. c. , o espectro de Â, a(Â) 1 contém todas as possibilidades de qualquer 

medida do observável em questão. Naturalmente , este espectro se decompõe 

cm diversos conjuntos interessantes e adiante destacaremos mna componente 

crucial na anális e que faremos. 

Vejamos rapidamente algumas conseqüências matemáticas importantes deste pos

tulado: 

1. Â é autoadjunto ⇒ {À,,} C IR; 

2. como {\i} é "suposto" contável, isto sugere que certos operadores observáveis 

podem ser "quantizados". Bem eütendido, os autovalores de um operador 

observável podem ser "discretos" ou "contínuos", ou uma combinação destes 

dois, que depende somente do operador observável particular; 

3. em Mecânica Clássica, um observável físico, matematicamente falando, pode 

ser modelado por uma função real ( ele variáveis conjugadas num espaço eu

clidiano conveniente). Consequentemente, dois observáveis clássicos sempre 

comutam. No caso quântico , isto nem sempre ocorre! Se Â e Ê são doi s 

operadores observáveis , definimos seu comutador por: 

Como já afirmado, em geral [Â, Ê] =f. Ô = O. Fisirnmente, associamos isto 

às perturbações inev itáve is (e seus efeitos) llél magnitude elas medidas sub

seqi.ientes quanto "medimos" A e B em ordens diferentes , ou seja, medir 

~ ~ 
prime iro .4 e depois B não produz nf'cessariamentP o nwsrno r<" sultado quP 
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r[)ea.]r T)rin)eito .z:] e então ,41. i..J]]]a n]ect]çao (te o])serva,vais quant]cos ateia.

eventualmente, o sistema e isto é previsto teoricalllente. Na escala espacial de

diversos fenõn)ecos, unha sin]ples perturbação provocada por un] único fóton

interagente pode modificam substancialmente o sistema

Para unia discussão rea]nlente ]úc.ida deste e outros aspectos do problema

da medição en] Mecânica Quântica, consulte o excelente livro de ILandau &

Lifs llitzl .

Se l,4, al # 0, dizemos (]ue os observáveis são conl])lenlentaies, caso contrário

eles são ditos con[patíveis. Poi exen]plo, en] unha din]ensão ])ode-se ])rovar (lue

posição e momento são conlpleinentai'es, energia e momento são compatíveis.

Isto significa que a energia e o momento (unidimensional) de unia partícula

(/ít;rc/) ])oden} se] ol)tidos c.om precisão, si7nli/tai eanzclltc, mas sempre haverá

unia incerteza na n)edição simultânea de posição e nlonlentol

4. autovetores correspondentes a diferentes autovalores de un} o])erador observa.

vel fornlan) unia Z)ase /}i/Z)crtáarla de 'H:

(Ú,.,@,,.) - V,«(#)Vu,« (3)d «

e qualquer vetou de estado V,(z) pode ser escrito como:

+00

@(,) - E(@,.,@)@,.(«)

(Veja que optamos, como é usual enl R/lecânica Quântica, pela linearidade do

produto interno na segunda posição);

5. expressando a função de oildtt \P(=,í) enl Lenhos cla l)ase Itilbertiana de auto

(j

medir pnrne1ro B e então A!. Uma medição de observáveis quânticos afeta, 

eventualmente, o sistema e isto é previsto teoricamente. Na escala espacial de 

diversos fenômenos, uma simples perturbação provocada por um único fóton 

interagente pode modificar substancialmente o sistema. 

Para uma discussão realmente lúcida deste e outros aspectos do problema 

da medição em Mecânica Quântica, consulte o excelente livro de [Landau & 

Lifshitz]. 

Se [Â, Ê] f:. O, dizemos que os observáveis são complementares, caso contrário 

eles são ditos compatíveis. Por exemplo, em uma dimensão pode-se provar que 

posição e momento são complementares, energia e momento são compatíveis. 

Isto significa que a energia e o momento (unidimensional) de uma partícula 

( livre!) podem ser obtidos com precisão, simultanr.amcntc, mas sempre haverá 

urna incerteza na medição simultânea de posição e momento; 

4. autovetores correspondentes a diferentes autovalores de um operador observá

vel formam uma base hilbcrtiana de 'H: 

e qualquer vetor de estado 'lf;(:1;) pode ser escrito como: 

+oo 
'I/J(:r) = 'I:,(v;)l) 1/; )'!j;)l(:r) 

n=l 

(Veja que optamos, como é usual em Mecânica Quântica, pela linearidade do 

produto interno na segund a posiç.ão ); 

5. expressando a função de oucla \J.l( :i;, t) em termos ela base hilbertiana de auto-
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«core; l@«(z)}, te«-o;

q'(z,t) >:(Ü«, q')V'«(;')

ou sqa, os coefic.lentes desta expansão

explicitamente

são escaleres quc

( d),. , q' ) @,.(z)q'(z,t)dz , lz € 1N',

c.ontudo, o fato de que .4, Ú,.(z) e ,X,. são (en] geral) todos index)endentes do

tempo, não significa que os valores medidos do o])eradol' observável .4 são

constantes no tempo. Especifica-se então como o resultado de unia n)edição

paiticulai depende do estado do sistema, ila ocasião da n)edida.

O terceiro ])ostulado estabelece unia ligação "lógica" enfie os observáveis físicos

da Mecânica (;lássica e seus "análogos" quânticos.

Postulado 111 (0 Princípio da Correspondência)

Um operador ol)scruáuet quâTttico, correspondeTtte a l na uariáuct dinâm,ica, é

obtido sltbstitltindo-sc. a uariáuc.l c.aTtõ?tic.a lta mf.câTtica cl(íssica pe.to cora'espondc ttc

operador qltãlttico.

E=plicitanl.f.tttc, tcsltmiTnos lta tabu.!a abaixo, algltmas df.sins cormspoTtdêttcias:

vetores { 'l/J,, ( x)}, temos 

+ oo 

w(:z:, t) = I:('l/J11 , w)'l/J11(:z:) , 
n=l 

ou seja, os coeficientes desta expansão são escalares que dependem do tempo, 

explicitamente, 

contudo, o fato de que Â, VJn(:r) e ,\ 11 são (em geral) todos independentes cio 

tempo , não significa que os valores medidos do operador observável A são 

constantes no tempo. Especifica-se então como o resultado de uma mediç.ão 

particular depende do estado do sistema, na ocasião da medida. 

O t . t 1 1 t b 1 1· - "l ' . " t b , . f' . erce1ro pos u ac o es a e ece uma 1gaç.ao og1ca en re os o servave1s 1s1cos 

l M A • c•·1 , , " , 1 " A • e a ecarnca , ass1ca e seus ana ogos quant1cos. 

Postulado III (O Princípio da Correspondência) 

Um operador observável quântico, correspondente a uma variável dinâmica, é 

obtido substituindo-se a variável canônica na mecânica clássica pelo correspondente 

operador quântico. 

Explicitam.ente , rcsmnimos na tabela abaixo , algwnas destas correspondências: 
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(Acima, Ài 4t, onde /& é a constante de Planck)

Existem outros observáveis quânticos (isospin, por exemplo) scm alta/opas c/ás
sacos.

Postulado IV (O Princípio da Quantização)

Sendo íi.. o operador obscroáueí corresponde.ntc às coorderladas generalizadas e

P,n o opcradol' ntomeTtto corra.spo de lte ao mime tto gc teralizado, eTltão, cada par

de open'odores obseruáuc.is c.altoTlicameTlte coTtjlLgados ucrilica?n. as seguintes relações

de comutação de. He.ise.ube.tg:

.Í IÕ«, Ü.l = o = IP,,.,P«l
1. 1i?,,,,P.l = ix ó,,.,.

A czprcssão coTtcreta quc. cada. llmn destas relações asslln f ltllm problf.ma ])articular,

euideTltemeittc dc.pc. de. do riste nn dc coordcTtadas empregado, como já ocos'ria em

Mec(iTtic-a (l;lássica. Por c. c.ntplo, e.li (.oorde lapas cartesialtas, ó .fáci! eri$cal quc

lã,,:, â,.l = o = P,,.,»,,l ,

8

C)bseftlátleis Quantidade.s clássicas )paradores ql (inticos

Posição t: 071 7' r 0?Z 7'

Mo nc7tto {i tea?. Pr == 77t=Z:

o« F P,,P;)
P,- -ihã;
F= -iFtv

Energia potenc.iat L'(F', t) L'(f, t )

Momento attgl lar

(L

1,: -- \iP: -- zPIJ

L. -- =P:

L: = .tP, -- lyP:  
Fiel-nisto }\ ã* al\ o H(«,p) - :l:- + I'(«)  

Observáveis Quantidades clássicas Operadores quânticos 

Posição :i: ou 1' :i: 01l 1' 

Momento lin ear - ·ti d Px = ni:i: Px = -i i 8 
X 

ou p= (Px,Py,JJ::) p = -ifí 'v 

Energia potencial \/(1"7
, t) V(r, t) 

Momento angular L.J, = yP, - z Py Lx = 
fí é) a - y--z-
1, a z av 

(L = t X p) 
- fí a é) 

Ly = z Px - :i:P:: Ly =-:- z--x-. z ox o z 
t1, a o 

L :: = :i:P11 - yPx L :: = - :i:a-va 
i y ;i; 

Hamiltoniano 
])'2 

H( - - ) ti' 9 2 V( - ) H( :i:,p) = -. + \/(x) :z; p = - -. - + :i: 
'J1n ' ')n1. 

(Acima, li = j~, onde h é a constante de Planck) , 

Existem outros observáveis quânticos (isospin, por exemplo) sem análogos clás-

szcos. 

Postulado IV ( O Princípio da Quantização) 

Sendo éj111 o operador observável correspondente às coordenadas generalizadas e 

p111 o operador momento correspondente ao momento generalizado, então, cada par 

de operadores observáveis canonicamente conj1tgados verificam as seguintes relações 

de comutaçâo de Heisenberg: 

A expressão concreta que cada uma destas relações assume num problema particular, 

evidentemente depende do sistema de coordenadas em7Jrcgado 1 como já ocorria cm 

Mecânica Clássica. Po ·r e.um,plo , cm coordenadas cartesianas , é f ácil verificar qne: 

8 



lâ,,.,P,.l = iÂi(5,,.,. com n},l} = 1, 2,3, representando as comporzentes z,Z/

Postulado V (Resultado de Un)a h4edição Quântica)

Se ?zln operador obsc7'u(íue/ .4 íclll zzzna base /}{/bcríialza dc azétoz/etores {V,,.} cona.

respccÍiz;os a?ltoua/ares {À«}, clitão, a proóaó /idade dc quc uzníz mcdíçào lzo sisÍczrza

.físico prodltza llm autoualor X,. (de A) para llm estado ltorTnalizado @(.=) é dada por:

p'(À«) l#>1'

Este postulado tem conseqüências profundas, que não podemos abordar aqui,

pois extrapolarian] trenlendanlellte o que pretendemos estudei. VaDIos apenas enfa-

tizar (]ue a ?)Pedirão de uma medição quântica é de natureza estatística e não deter-

minística, colho numa medição clássica. Essencia]illente porque não é desprezável

a interação enfie o equipalllento de medida, e o sisten)a a sei medido. Matemati-

camente, quando o sistema está no estado d,(#), o valor obtido numa medição do

operador observável .4 é unha variável aleatória cona unia distribuição de probabi-

lidade cuja média "depellde" de unia enoinle quantidade de medições neste estado.

Consequenten[ente, medições repetidas en] idênticas condições nuns dado estado não

serão necessariamente as nlesnlas .

O valor esperado <H> de un] operador observável nuns estado normalizado Ú(z)

de un] sisten)a físico é dado por:

< ,'1> <úl .'l lv- >

e o desvio médio (quadrático (Z\A) que n)ede a dispersão eil] toldo do valor esperado

[xm, P11] = ifio,,111 com rn, n = l) 2, 3, representando as componentes x, y C ;; , 

Postulado V (Resultado de Uma Medição Quântica) 

Se um operador observável Â tem uma base hilbertiana de autovetores { VJ,.} com 

respectivos autovalores {À,.}, então, a probabilidade de que uma niedição no sistema 

físico produza um autovalor À 11 ( de Â) para um estado nonnalizado VJ( x) é dada por: 

Este postulado tem consequenc1as profundas, que nao podemos abordar aqui, 

pois extrapolariam tremendamente o que pretendemos estudar. Vamos apenas enfa

tizar que a predição de uma medição quântica é de natureza estatística e não deter

minística, como numa medição clássica. Essencialmente porque não é desprezável 

a interação entre o equipamento de medida e o sistema a ser medido. Matemati

camente, quando o sistema está no estado VJ( x), o valor obtido numa medição do 

operador observável A é uma variável aleatória com uma distribuição de probabi

lidade cuja média "depende" de urna enorme quantidade de medições neste estado. 

Consequentemente, medições repetidas em idênticas condições num dado estado não 

serão necessariamente as mesmas. 

O valor esperado (A) de um operador observável num estado normalizado 'ljJ (:-c) 

de um sistema físico é dado por: 

e o desvio médio quadr,Í,tico (D.A) qtw mede a dispersà.o em torno do valor espera.cio 
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(ou médio) <Á>, é dado por

IA.Ã)' <(Â<Â>)'>-(@,(Â-<Â>):@)-((Â <Â>)@ ,

(À <Â>)@) - if(Â <Â>)úfl'

já que .4 é autoadjunto e <.,4> € ]R.

Isto posto, a seguinte prol)osição é imediata

Proposição 1.1 (.4 como acima)

Í«2 (z\.Ãy = <.Ã'> (.Ãy

ró) <.â'> ll','

(c) um sisteuta. físico está l\um autoestctdo \l) dc. A sc c s07ncrlfc sc, .&.4

Col)l estes resultados, podemos enunciei então o famoso

Princípio da Incerteza: .S'c .4 c B são atítoadylzntos cm 'H, tritão, para qua/qz er

uetor de e.atado (normalizado):

'.Ã'.Ê i: ; l;<t.Ã, Êl>

Este resultado é essencialmente a desigualdade de Scllwalz escrita no contexto

que discutimos até atola.

Pondo .4 = q.i e B = px;, obten)os que AqjA/)x; ;. {ex;, ou, en] coordenadas

cartesianos, AzjApj ? $, resulta,do c.onhecido como práí cÚ o da l ccrtczrz dc Hcá-

se7zZ)ery, que destacíl o papel crucial desempenhado pela constante de Planck. Tanto

que, muitos autores afiinlan} que a Mecânica (;lássica po(le se] considerada colllo o

limite Xz --> 0 da h'mecânica Quântica (não relativísticíLI

l t )

(ou médio) (Â) , é dado por: 

(6.Â)'2 = (( Â - (Â)) 2
) = (1/J, (Â- (Â)) 21/J ) = ((Â - (Â))1/J l 

(.4 - (Â))1/J) = ll(Â - (Â))1/Jll 2 
l 

já que A é autoadjunto e (Â) E IR. 

Isto posto , a seguinte proposição é imediata: 

Proposição 1.1 (Â como acima) 

(a) (6Â)2=(Â2)-(Â)2
; 

(b) (Â2
) = II Â1/J ll 2,· 

( e) um sistema físico está num auto estado ?j; de Â se, e somente se, 6A = O. 

Com estes resultados, podemos enunciar então o famoso 

Princípio da Incerteza: Se Â e B são autoad_juntos cm 1í, então, para qualquer 

vetor de estado (normalizado): 

Este resultado é essencialmente a desigualdade de Schwarz escrita no contexto 

que di scutimos até agora. 

- - h Pondo A = qj e B = JJJ. , obtemos que 6.qjD.]/J..· 2: 2Ójk, ou, em coordenadas 

cartesianas, 6.xj6pj 2: ~' resultado conhecido como princípio da incerteza de Hei

senberg, que destaca o papel crucial desempenhado p~la constante de Planck. Tanto 

que, muitos autores afirmam que a Mecânica Cl{issica pode ser considerada como o 

limite ti ➔ O da Mecâni ca Quântica (não relat ivíst ica.). 
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Finalmente, o próximo postulado dá conta do que ocorre coi]] a evolução temporal

de un] sistema quântico.

Postulado VI (A Dinâmica)

(a) Para todo sisten Q físico, custe \m«. aTeI'apor a\Ltoadiul\to h, o cha.«ado opera-

dor llaTn.iltoitia 10, quc. descre.ue. o opcl'apor obscruáue! cormspoltdettte à cílcT'gia

total do sistcm,a.

(b) Sc. o riste.ma figa,co i\ão é. pctttttt)ado pol' ülgltm c \saio, o ol)e.I'apor hamittonial\o

H dct,el'Tlt a a cuotttç.ão telTtpoT'a! do actor df estado do sistcTna ql.F, t'l, atratlés

da ret(lçao

í/i-ãÍ(í', t) - x'p(f', z)

colzhccida conto equação de Scllrõdingel rdcpelzdcrlíc do Zcinpo,)

Owfra ma eira dc escret;c7' ísé

d
Êltr(t)q'l l{,r(t)ü'ldt

.«d' {tr(t)} é «m g,'«p. r" ",« p«á,«'l,'.J 'Í' 'P.,«'Z'". ««Ítá,io. Lr(t), q«.: d«
erguem a di?lânticü do sisteTna

0 C

Para unl estudo detalllado desta abordagem, veja o livro já citado de IMackeyl.

Unl hamiltoniano dzt forma acima será, no que segue, chamado sinl])lesmeiite de

um opera(Z07' dc .S'cAródilz.gcz. Escreveremos tanll)ém sinl])lesa)elite //.

Não ])odenlos discutia aqui as analogias notáveis e as conseqüênc.ias físicas decor-

rentes da interpretação da. equação de Schl.õdinget; vamos apenas destacam que elit

1 1

Finalmente, o próximo postulado dá conta do que ocorre com a evolução temporal 

de um sistema quântico . 

Postulado VI (A Dinâmica) 

( a) Para todo sistema físico , existe um operador autoadjunto H , o chamado opera

dor hamiltoniano, que descreve o operador observável correspondente à energia 

total do sistema. 

(b} Se o sistema físico não é perturbado por algum ensaio, o operador hamiltoniano 

H determina a evolução tempornl do vetor de c.stado do sistema W ( t, t) , at.rrwés 

da relação 

conhecida como equação de Schrodinger ( dependcntt: do tempo). 

Outra nianeira de escrever isto é: 

d ~ 
dt [U(t)w] = iH [U(t)w] ' 

onde { U ( t)} é um grupo ( a um parâmetro) de. operadores unitários U ( t), que des-

crevem, a dinâmica do sistema. 

Para um estudo detalhado desta abordagem, veja o livro já citado de [M ackey]. 

Um hamiltoniano da forma acima será, no que segue, chamado simplesmente ele 

um operador de Schrodingcr. Escreveremos também simplesmente H. 

Não podemos discutir aqui as analog ias notáveis e as conseqü~nciéLS físicas decor

rentes da in terpretaç.ão da equação de Schrodinger; vamos apenas destacar que ela 
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prevê" a /ci da collse7't;Grão df p7'0óaói/idade tola/ no espaço c 110 tempo, um resul-

tado não trivial: a densidade de ptobal)ilidade P(F',t) = ü(f',Z)\l lír Z) = l$(r,t)I'
verifica a relação

)

:!ã- + .U«(J)

onde J é o fluxo de probabilidade para uma função ])otencial (rca0.

Con)o discutido adiante, as propriedades espectrais de H guardam informações

físicas importantes dos sistemas que H modela. Enl particular, pztra átomos "peque

nos" , diferentes níveis de energia são previstos cona exatidão, algumas plopliedades

de espall[an[ento ielacionan[-se cona certos subconjuntos de a(H), etc

A aplicação desta metodologia tl col'pos "glaildes", con)o um cristal (nlacroscó.

pico), esbarra em dificuldades enormes, de i]]odo que te]]]os que introduzir un] certo

número de simplificações e/ou aproximações. E o que faremos no ])róximo capítulo

12

"prevê" a lei da conservação de probabilidade. total no espaço e no tempo, um resul-

tado não trivial: a densidade de probabilidade P(t,t) = \JJ(1',t )\JJ(t,t) = I\JJ (t,t) I'.! 

verifica a relaç.ão 

âP -
ât + div(.J) = O , 

onde J é o fluxo de probabilidade para uma funç.ão potencial ( rca0. 

Corno discutido ad iante, as propriedades espectrais de H guardam informaç.ões 

físicas importantes dos sistemas que H modela. Em particular, para átomos "peque

nos", diferentes níveis ele energia são previstos com exatidão, a lgumas propriedades 

de espalhamento relacionam-se com certos subconjuntos ele a-(H), etc. 

A ap licação desta metodologia a corpos "grandes", como um cristal ( macroscó

pico), esbarra em dificuldades enormes, de modo que temos que introduzir um certo 

número de simplificações e/ou aproximações. É o que faremos no próximo capítulo. 
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C;apítulo 2

Localização: o ponto de vista
físico

Aplesentaillos aqui a. terminologia e os princi])tais insultados (físicos) da. localização

espectral e intioduzinlos (su])erficialn)ente) o modelo de Andetson. Seguimos essen-

cialmente IReed & Sinlon; 1, iVI mas ada])tantos a notação e orgaitização de jvon

Dreifusl .

No cllanlado "nloclelo a unl eletron (los sólidos' . considerzunos apenas lula eletroil

inteiagente cona unl rolei cía/ dclílio (periódico, talvez), devido aos núcleos atómicos,

organizados mais ou ]neijos rigidamente iluill reticulítdo es})acial enl IR'f ((/: dimensão

caras.terística do sistema físi(-o eill (questão). lgiioiatnos as interações c'/c', (lu('

1:3

Capítulo 2 

Localização: o pont o de vista 
físico 

Apresentamos a(]ui a. te rminologia f" os prin cipais resul tados (físicos ) da locali zação 

esp ectral e introduzimos (superfic ia lmente ) o modelo ele Anderson . Seguimos essen

cialmente [Reed & Simon; I , IV] ma.s ada ptamos a notação e organização de [von 

Dreifus]. 

No cha mado "modelo a um elét ron cios sólidos' , consideramos apenas um elét ron 

interagente com um pol.r.ncial cf r.livo (p eriódico , ta lvez), dev ido aos núcleos atômicos, 

organi zados mais ou m<~nos ri gida mente num reticul ado es pacial em 1R c1 ( d: dimensão 

característica do sislf' ma físico em qu estão) . lgnornrnos as in terações e- /e- , q1 w 



introduzem termos "c.onlplicados" no hamiltoiliano //. com este ])rocedimeilto. Isto

não é tão "arbitrário" assim, já que ignoramos também o spin, o inoviinento do

núcleo de cada atou)o e, como já. citado, os fellõn)etlos ielativísticos. Para não

mencionei o Princípio da Exc.lusão de Pauli.

Do ponto de vista n)aten[ático, o espttço de Hilbert en] geral é ton)ado colho alguns

Z,2(IRa) (com a medida cle Lebesgue) e supomos, .seillple, (lue H é a extensão auto-

adjunta de algum operador corzuclzicizíc. O fato de H poder sei ilimitado introduz

dificuldades notáveis a(]ui. (IJf. IReed & Simon; il, ca]). VIII.

Felizmente, para nossos prol)óbitos, estaremos senlpi'e su])oildo (lue H = --A+V

onde A le])I'ementa o laplaciailo (en) cooideiladas c.onvenieiltes), e v I'e])rebenta uma

função potencial, que aludia sempre n)ultiplicittivan)ente. Nlais ttinda, discretizaie.

idos tanto o espaço quanto o operador, i.e., consideraremos diretanleilte Z:'i ao invés

de ]R.Ú, de sol'te que zX se toi'na essencialmente o la])laciailo a difeiellças finitas, como

indica[en[os adiante, c.on] condições de Dirichlet.

Algumas inter})relações físicas já })odenl se] anteci])abas. Potenciais pera(5dicos

tipicamente inlplican) en] L)andas de espectro absolutamente contínuo e, se a energia

de Feimi se situei numa l)anda do espectro ou num intervalo ("ga])"), o material

será un] coildutoi ou isolante, respec.tivaineilte

Se no ieticulado estiverem presentes inlp

tes (como numa liga metálica, pol exemplo), os quais se distiibuenl aleatoria-

mente, pode-se argumentam que a dinân]ica é n]ell]oi descrita poi un] o])era(tor cle

Scllrõdingel cona un] ])otencial aleatório \''. Este é o caso de (]tie nos ocu])aienlos

neste tlztballlo: o o])ei'a(loi cle Sc.hl'ódingei e anta.o (rito uni o7)c7'ad07 /ázzcar' a/cnfó áo

cliscretiza(lo espiLciallllentc

Con) estes piessuDostos

núcleos diferema.tânlicostii'ezas otl

va.lhos vel iflca.l H Loii[ít. ]]]]] ol)e]a(lot limitado(ltt( l )1)
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introduzem termos "complicados" no bamiltoniano H com este procedimento. Isto 

não é tão "arb itrário" assi m , já que ig noramos também o sp iu , o movimento do 

núcleo de cada. átomo e, como já citado, os fenômenos n ~la.t ivísticos. Para não 

mencionar o Princípio d a Exclusão de Pauli. 

Do ponto de vista matemático o es paço de HilLw r t em ge ral é tornado como algum 

L2(ffid) ( com a medida de Lebesgue) f' supomos, sempre, que H é a extensão auto

adjunta de a lgum operador conveniente . O fato de 1-J poder ser ilimitado introduz 

dificuldades notiweis aqui. Cf. [Ref'd & Simon; I], cap. VIII. 

Felizmente, pa.ra nossos propósitos, esta.remos sempre supondo que H = -6. +V , 

onde 6. representa o laplaciano (em coordenadas conven ientt-'s), <~ \/representa uma 

função potencia l, que atuadt sempre multipli cativamente. l'vlais ainda, discretiza n~-

1 . . \ 1· rnd . , mos tanto o espaço quanto o operac or , 1. e., cons1ceraremos e 1retamente u.., ao 111vP.s 

de IR'\ de sorte que 6. se torna essencialmente o lapla.ciano a diferenças finitas, como 

indicaremos adiante, com condições de Dirichlet . 

Algumas interpretaç.ões físicas já podem ser antecipadas. Potenciai s periódicos 

tipicamente implicam em bandas de es pectro absolutétmente contínuo e, se a energia 

de Fermi se s ituar numa banda do espect ro ou num interva lo ("gap"), o material 

será um condutor ou isolante , respecti varnente. 

Se no reticulado est iverem presentes impurezas ou núcleos atômicos diferen

tes (como numa liga metálica, por exemplo), os quai s se distribuem aleatoria

mente, pode-se argumentar que a dinâmica é melhor descrita por um operador cif' 

Schrodinge r com um potencial a leatóri o \/. Este é o caso de~ qu e nos ocuparemos 

neste trabalho: o operador d e SchrodingP.r é então dito um operador linear alcat.ório , 

di scretizado espétc.i,dnwn t<'. 

Com estP.s pn~ssupostos , vamos verifica.r qu f' H sf' torna. um opera.dor limitado , 

14 



o que pennitlia usar os insultados da ailalJse espectral, e está({ar diretan]et]te ui]]

con)poneiite in[portante do o(HI, seno nos !)erder]t)os en] detall)es (profundos) de

medidas espectrais. Com efeito, teillos:

'H (z') c"' l }: l/(;')I' < +':« l

rC2Z'/ J

e, neste (-spaço de Hilbert con)plexo, (lefinin)os o la])laciano a diferenças

zX : r,(Z') ----> ra(Z")
./' -> A(/) : IZ' -} C

-; -> (A(./'))(,:) /(3/)
11 !/ -- Tll = l

onde 11]/ -- zll = nlaxlj3/i -- -:il,...,l]/./ it:.Zl}.

As funções tipo delta d(. lÇione('l<ei (5,, ;z: C Z:'l formam uma l)ase do espaço

H = 1?,(Zl~): á(:) = á. =(0,0,...,0, 1,0,0,.. .); o "l" ícone na ])osição da :.-ésima

coordei)ada.

Note que a contiil)unção "diagonal" --2dy(:r) não zl])aieceu explicita

como de costume, a incluiiemos como uma. "contribuição" do l)oteilcial.

Adiante, quando iteiain)os o laplaciano a diferenças finitas no cálculo de zXZ. a

incluiremos explícita e mon entanealnente pala deduzia unia expressão carreta.

E importante ressaltam que esta soma (sobre g/) é ./illàía, o que inlplic.a du

importantes conde(lüências:

1. A é un] operador linear si7néíz'ãco (i.e., (A./,g) = (./,z\g), V./,g C Dom(H))

'2. a. ê ! citado

finitas poir

nlent( ])Ols

as

./' C Czz'
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Como indicado anteiioi llleilte, // é evi(]elltenlente densamente definido, de modo

que, à luz das coilse(lüêilcias acinlzt, no que segue. ilã.o mais nletlc.ionaleinos (lue, se

necessário, enlptega.feios (a úi)i(.ZL) exteilsã.o aiitoa.(l.junta (lest(- ol)eradoi Oli (l(' outros

dele dei'ivados. As adaptações são (;avias

o que permitirá usar os resulta.cios d a auá.lise espect ral. f' estudar cliretamentf' um 

componente importante elo a(H) , sem nos p erdermos ern detalhes (profuuclos) cl f' 

medidas espectrais. Com efeito, temos : 

H = Ci (7lcl) = {.r E c?Z cl I I: II(:r)l2 < +oo} 
xE7lc1 

e, neste c~spaço de Hilbert compl exo, definimos o lap laciano a difore nç.as finitas por: 

6. : f 1(71.f) --+ 
f M 6.(.f) : 7ltl -> C 

:i: M ( 6. (.f)) ( :z:) = L f ( Y) , 
yEZld 

1111- xll = l 

As funções tipo ele ita d<~ h.ronecker ó,,- :z: E 7l" formam uma base cio espaço 

H = f 1 (7ld): ó( :1:) =ó,.= (O , O, . . . , O, 1, O, O, ... ); o "1" ocorre na pos ição ela :z:-és ima 

coordenada. 

Note que a contribui ção "diagonal " -2c~f( :z:) nao apareceu explicitamente pois , 

como ele costume, a in cluiremos como uma "contribuição" elo potencial. 

Adiante, quando iterarmos o lap la.ciano a cliferenç.as finitas no cálcu lo de 6. 2 , a 

incluiremos explíc ita e momentaneamente para deduzir uma exp ressão correta. 

É importante ressaltar que est.:t soma (sobre y) é .finita, o que implica duas 

importantes conseqüê ncias : 

1. 6. f'. um operador linear siméh·ico (i.e., (6..f,_q) = (f , 6.g) , Vf,g E Dorn(H)) ; 

2. 6. é limit.ado. 

Como incli céLclo anteriormente, H é ev identementf' densamente cl efiniclo , d<' modo 

que à luz das conseqüências acima., nu que segue, nã.o mai s nwn cionaremos qLw, se 

necess:Lriu , emprf'ga.mos ( a única) f•xtc~nsü.o a.utoadju nta cl f'stt operador 0 11 ele outros 

del e deriva dos. As adaptações são óbv ias. 

10 



Quanto ao papel do potencial, antes de explicitam ]os coma)letanlente as hipóteses

que estaremos pressupondo adiante, vamos ol)servas o comentário de IMartinelli &=

Scopollaj:

"Anderson, ein seu artigo fanhoso IAm, introdiiziu un] modelo no qual ao elétroil

é permitido interagir apenas com as inlpulezas que produzem unl potencial que valia

estocasticanlente de sítio a sítio. (...) h'latemat.icamente, esta a])loxii)loção consiste

em considerar a seguinte 77zatriz Aa7n{/torliarza:

Í 2./ + Àv(.J)
H., = .1 -1 ,s.IÍ - ;l = l

1. 0 , caso contiáiio,

onde V(.jl são variáveis aleíLtólias index)endentes e identicamente distribuídas

(v.a.i.i.d.), no que segue. No seu artigo original, Aiideisoii considerou V(.j) uni-

forn)emeiite distribuídas entre --l e 1. A constante .X, além d(' anel'tar unidades, dá

unia n)edida da. dcs07'dcz71, i.e., admite-se que as flutilações clo potencial de sítio a

sítio são da ordem À. Bens, o exposto acima pode palecei algo restritivo ou por

demais idealizado. Leda engano:

um cristal microscópico leal não é certamente um "continuunl" de pontos, cle

modo que a consideração do reticulado Z:a (na verdade, unia ])arte finita dele)

é apiopiiadal

o fato de que então (Hij) se torna de fato uma matriz, não simplifica muito o

pioblenla, já que tei)}os unia quantidade de átomos no cristal tipicamente da

ordem de Ar.,l, o numero de Avogadlo, e então qual(luar estudo nunléiico sf

tol'ila. (lesespeia(loi;

como s(- pode ])ei(ebei ila literzLtuia, a estrutura assiili coilstiuída está loilgç

(le sei trivial, mesn]o en] dimensão d = 1.
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Quanto ao papel do potencial, antes de explicitarmos completamente as hipóteses 

que estaremos pressupondo adiante , vamos observar o comentário de [M artinelli &. 

Scopolla]: 

"Anclerson , em seu artigo famoso [An], in troduziu um modelo no qual ao elétron 

é permitido in teragir apenas com as impurezas que produzem um potencial que varia 

estocasticamente de sítio a sítio. ( ... ) Matematicamente , esta. aproximação cons istP 

em considerar a seguinte matriz hamiltoniana: 

{ 

2d + >, \l(j) 
H; i = - 1 

o 

. . 

, se 1. = J, 

, se l·i - j I = l , 
, caso contr[Lriu , 

onde \/(j) sao vanave1s all~atór ias independentes e identicé:Lll1ent<" distribuídas" 

(v.a.i.i.d.), no que segue. No seu artigo original, Anderson considerou V(j) uni

formemente distribuídas entre -1 e 1. A constante À, alérn dt-~ acertar unidades , dá 

urna rnedidcL da. df.sorrlf.m, i.e., admite-se que as flutuações do potencial ele sítio a 

sítio são da ordem À. Bem, o exposto acima pode parecer a lgo restriti vo ou por 

dema is idealizado. Ledo engano : 

- um cristal macroscópico real não é certamente um "continuum" de pontos, de 

modo que a consideraç.ã.o do reticulado 'llrl (na verdade, uma parte finita dele) 

é aprop ri ada; 

- o fato ele~ que entã.o ( H;j) se torna de fato uméL matriz , não simplifi ca muito o 

problema, já. que temos uma quantidade de átomos no cristal tip icamente da 

ordem de NA, o número de A vogadro, e então qualquer estudo numérico se 

torn a desesperador ; 

como sP pode p<"1-ceber na li teratura, a est rutura ass1111 construída estéÍ longç" 

de ser tr iv ia l, mesmo em dimensão d= 1. 

1G 



física.

No caso de um cristal (pol exemplo, monoatõlnico), perfeitan)ente pei'módico (e

infinito, portanto), os autoestados de elleigia são desci'idos no Teorema de Blo(ll
c011]0:

Vejamos alguns resultados sobre o fellânleilo da. /oca./í do ponto df vist.a dar

V)r(F') = Ui(F')e';' ,

onde A; é ulll vetou de onda. e {/[ é uma função ])ei'indica na i'ede (i.e., espacialn]ente

periódica). Neste caso, a ])iobttbilidade de encontrei' un] elétron i]un] dado })onto

da rede, não depende deste ])Olho, e os autoestados esta,o espttlliados sobre todo o

reticulado. Pol isso, dizemos que eles são csÍcrt(ZÍdos. A introdução de impurezas

acarreta uma desordem, ou "desorganização estrutuiiLI' , (lut' "quebra" a periodici-

dade, daí, o resultado acima não mais se aplica. Andersoii nlostiou (lue se a coi)soante

de acoplamento À é "suficientes)ente grande", unl autoestado l/,E, de energia Z?, ficzt

czporlcl c a/n].ci Zc /o(a/içado l lnrz z'cgÍão ./il&iía, ao fedor de unl sítio, digatllos #

con) unia amplitude tendo o aspecto:

0)

c(-(':(E)l"-"ol), para l# =ol > {(E)

onde ((E) é o conlprin)ellto característico da legião no (]ua] a função é localizada.

Dizemos (lue tais estados estão, entã.o, /oca/içados e que ((E) é o compiinlento de lo-

calização. (l;onlo vereillos matematicamente em detalhes, estes fatos todos são muito

profundos. Parzt unia exposição elegante de todos estes resultados i]un] nível como

qual certanlei)te i)ã.o tencionamos de n)odo algum tios igualou, consulte IS])enceil,

jvon Dieifusl, lvon [)ieifus & l<leinl, j]<unz .Q Soui]]ar(]l, o "enciclol)édito" l(;l'c.on,

etc.l (cujo ca])ítulo f): "Nla.tiizes de .Jacobi ?Lleatóiias". ó excepcioilítl), ou ain(la

diversos ti'al)ttllios en] IPitpinlicolaottl.

1 7

Vejamos algu ns resultados sobre o fenôme no da localização, do ponto de vista el a 

física. 

No caso ele um cri stal (por exemplo rnonoatômico), perfeitamente periódi co (e 

infinito, portanto), os autoestaclos ele energia. são descr itos no Teorema clP Bloch 

como: 

onde k é um vetor de onda e Ur é uma função periódica na. rede (i.e. , espacia lmente 

periódica). Neste~ caso, a probab ilicl a.cle ele encontrar um elétron num dado ponto 

ela rede, não depPnde deste ponto , e os autoestaclos estfw espalhados sobr<" todo o 

reticu lado . Por isso , dizemos que eles são estendidos. A introcluç.ã.o de impurezas 

1 d " 1 . - 1" '' l " . 1· . acarreta uma e esor em, ou e esorgarn zaç.ao estrutura , que que Jl'a a penoc 1c1-

dade, daí, o resultado aci ma não mais se ap li ca. Anderson mostrou que se a constante 

de acoplamento À é "suficientemente grande", um autoestado '1/-'E, de energia E , fica 

cxponcncialmcnlc localizado numa região finita, ao redor ele um sítio, digamos :t 0 , 

com uma ampli tude tendo o aspecto : 

para la: - :z: 0 1 > ç(E) , 

onde f,(E ) é o comprimento característico da regiã.o no qual a funç.ão é locali zada. 

Dizemos que tais es tados estão, então, localizados e que ç(E) é o comprimento el e lo

cali zação. Como veremos matematicamente em detalhes, estes fatos todos são muito 

profundos . Para uma expos ição elegante d e todos estes resultado s num nível como 

qua l certamente não te ncionamos de modo algum nos igualar , consulte [Spencer] 

[von Dreifus], [vou Dreifus &. Klein], [hunz & Souilléml], u '·enciclopédico" [C)'con, 

etc.] (cuj o capítulo 9. "fvla.t ri zes de' .J acob i a ]f'aLó ri as" , i· exn~pcional) , ou a inda 

dive rsos traba lhos em [Papanicolaou]. 
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vuiuciiJub du l)u cllt:ld,l }' . oqa t' =: tt/(:z:J.}a:CZrú tlllla la,lllllla. (te val'la,vais

aleatórias independentes, colll uma dàsírib?lição dc dons Jade comi?lln, denota(Itl poi

g(V(z))dv(iz:), ou seja, o potencial aleatório v pertence ao espaço de ])robabilida(le:

Q dP(V(«1) ,
z'C;Z'l

onde dP(L'(:r)) = g(}''(z))clL''(z) é unia medida de p]obabi]ic]ade em ]rt, cona un)a

densidade / 7niÍada cona respeito à n)edida de Lel)ergue. (l;onl tais cuidados, pode-se

provei' que o processo aleatorio associado a v e c7yodico, i.e., a prol)abilidacle /) é

ergódica c.on) relação às translações de ;Z'/. (;ouse(luentemente, qualquer pioprieda(le

especti'al cle H valeizi, cona pi'obal)ilidade zei-o ou uni. Para. (letallles precisos, vejtt

por exenl])lo, jl<uliz &: Soulllaldl

Definimos, finallllente, H = --zX + \'' ])oi:

H . Pz(%a ) ..}
Í -+ UÇf)

« -}(H(/))(«): z\(/))(«) +(V(.r))(:.)
>l: ./'(y) + L'(«)/(«)

yezz.l
11 y -- Jll= ]

Este modelo é conllecido na física do estado sólido como a "aproximação da

ligação estreita" (tigllt binciing appioxinlation). Ainda hoje é fonte de diversos pro-

blemas en] aberto en] física matemática, como poi exen)])]o suíl extensão ao caso

do contii)uunl ou aproximações válidas pala "alta energia", itlén} das ada])rações

que permitiriam disc.unir propriedades de transe)opte e de localização en] sisa

desordenados diversos.

Enfatizamos uo (lue segue, que

Ilimitada, coi]] suporte comi)acto.

No próxin)o ca])ítulo, a])resentamos os resultados nlateiná

a análise espectral do o])eiadot que estudamos neste tiaballlo

en)as

estaien)os su])ando quf g tem densidadeseill])i'( i'eii] ll) o] l

ricos iiecessáiios ])ara(

/,(z')
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Voltemos ao potencial \/. Seja \ 1 = {\/(:r.)} ,, E7l" uma família cl f' van ave1s 

aleatór ias independentes , com uma disfribuição de densidade comum., denotada por 

g(V( :r ))d\/(:1:), ou seja, o potencial a leatório\/ pertence ao espaç.o de probabiliclacl e: 

n = II (R, clP(\/( :z:) ) , 
x E72'1 

onde dP(\/( :1;)) = g(\/(:1:))d \/( :z:) é uma medid a de probabilidade em IR, com uma 

densidade lúnitada com respeito à me dida. de Lebesg,w. Com ta.is cuidados, pode-se 

provar que o processo a leatório assoc iado a \/ é crgódico, i.e. , a probabilidade P é 

ergódica com relação às translações ele 7lc1 . Consequentemente , qu a lquer propri eclaclc-' 

espectral de H VéderéÍ com probabilidade zero ou um . Para cl etallws prec isos , vej a, 

por exemplo , [Kunz 8-:. Souill a rcl]. 

Definimos, finalmente, H = -6. + \/ por: 

H : f.2 (7ld) -t 

.f H H(.f) : 
f.2 (7ld) 
7l" ➔ e 
:z: H (H(J))(x) := -(6.(.f))(:r) + (\/(.f))( :z:) 

L I ( y) + \/ ( ;z; ) J ( :z:) 
yE71.d 

IIY -.r ll = 1 

Este modelo é conhecido na física do estado sólido como a "aproximação da 

ligação estreita" (tight bincling approximation). Ainda hoj e é fonte de dive rsos pro

blemas em aberto em física matemática, como por exemplo sua ex tensão ao caso 

do continuum ou aproximações válidas para "alta energi a" , a lém das adaptações 

que permitiriam di scutir propri edades de transporte e de localizaçã.o em sistemas 

desorde nados diversos . 

Enfatizamos no que segue, que sempr<" estaremos supondo que 9 tem densidade 

li1nitacla, com suporte compacto . 

No próximo capí tulo , apresenta.mos os resul tados matemát icos necessários pa ra 

a a ná li se espectra l cio operador que estudéun os nest<" tnLballw. 
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Capítulo 3

Localização: primeiros resultados
matemáticos

Nesta. paire cittciitl, colecioilanlos as feiralnentas nlatetnáticas pzu'a a. análise es])ec-

tral estocástica do próximo ca])ítulo. Os resultados essellciais api'esentaclos foram

adaptados (inclusive cona notação preservada, onde ])ertinellte) (le IReed & Simon;

11 e jvon Dreifusl, princi])alnleilte. Pol concisão, optatt os poi ienleter o leitor aos

traballlos originais, ao invés de ieploduzii as })novas e/ou enunciados completos dos

fatos profundos que selecionamos.

Antes de coineçailnos, uill conieiitáiio adicional: a itl)ordagenl escolhida neste

traballlo poderia sei difeleilte? Sin), edil)oia. talvez extienlan ttiite tllais complica(la

l ÇJ

Capítulo 3 

Localização: 
matemáticos 

• • pr1me1ros resultados 

Nesta. parte crucial , colecionamos as forra1rn~nta.s matemáticas paréL a. análise~ espec-

trai estocástica do próximo capítulo . Os resultados essencicLis apresentados foram 

adaptados (inclusive com notação preservada, onde pertinenl<~) de [Reed & Simon ; 

I] e [von Dreifus], principalmente. Por concisão, optamos por remc~ter o leitor aos 

trabalhos originais, ao invés de reproduzir as provas e/ou enun ciados completos dos 

fatos profundos que selecionamos. 

Antes de começarmos um comentário adi cional: a. abordagem escolhida nestP 

trabalho pocleri .-L ser diferentt>? Sim, embora. talvez extn-' manwnlf' ma is compli cada. 
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p-«" çõ--'u--i , il« ii çi"bula, tltl. arctl, ull)a ODI'a exce})clonar, a qual, .}a na

sua introdução, destaca diversas abordagens alternativas ])zua. a teoria espectral dos

operadores estocástic.os (ou aleatórios), cona ênfase en] operadores que tên) espec-

tro disc.retol destacaillos os métodos: perturbativos, valiacioiiais, assintóticos, dc

equações integi'ais, de iteração c llielái'quicos. Pai'a clc:tallles precisos, consulte jvon)

Scheidt & Plirkeitl. Neste contexto, o (lue fai'erros se encaixa. nos illétodos iterativos

hierárquicos, e usa foitenlente a técniczl das funções de (;reeil.

Assuniinlos conhecidos os resultados l)ásicos do cálculo funcional cone

expostos en] IReed &: Sinloil; ]l, ca]). 111, Teor'enla VII.l, poi exemplo.

(;onsi(lote então .4, un] opera(tor limitado e autoadjunto, defii]ido en] H, e V) € }íl

A aplicação

Foi tlll]

llltlo coll]o

C'(a(.'1), C) --> C

./' -> (dy, (/(..'{))(V-))

é un] funcional linear positivo, defina(lo en] (;'(o(Á)), o espitço das funções complexas

/ : o('4) --> C Pelo Teolenltt de Riesz-Markov, czàsZe lz7z a tí áca n)edida (de Baile)

p.P no conju«to compacto a(,4), tal que

(du,(./'(.4))(d))) =//(.X).l/.v,
a(.4)

Esta naedida /éV, é cllanlada. medida espectral (associa(ta ao vetou V)).

Tais medidas permitem estendem o cálculo funcional contínuo zlo cálculo fundo

nal boi'eliano. Não víullos entrai em (detalhes. Inte].essa-lias a])ellas o fato de (]uf

elas po(lel-il sei ein])lega(las ])aiíl fot ilecei a cllíttlladit iepieseiltaçao es])ectral (le ,4

((l;Fosso modo, todo odeia.doi limitado e autoad.junto c.O]j]o d, "é" u] opeiadot dc

illultiplicação ilulll esl)aço de medida couvenient('.)
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Foi um prazer descobrir , na li teratura ela. área uma obra excepcional , a qu al, já na 

sua introdução, destaca diversas abordagens alternativas para. a teoria espectral cios 

operadores estodts ti cos (ou aleatórios), com ênfase em operaclon~s qu<" têm espe,

tro discreto ; destacamos os métodos: perturbativos, varia.c ionais, ass intóti cos, cl f' 

equações integrais , ele iteração e hierárqui cos . Para detalhes precisos, consulte [vom 

Scheiclt & Pmkert]. Neste contexto , o que faremos se encaixa nos méto dos iterativos 

hierárquicos, e usa fortemente a técnica elas fun ções el e Green. 

Assumimos conhecidos os resulta.dos básicos do cálcu lo funcional contínuo , como 

expostos em [Reed &. Simon; I], ca.p. III , Teorema VII. l , por exemplo. 

ConsiclerP então A, um operador limitado e autoadjunto , definido em 1{ , e '1/) E H . 

A apli caç.ào: 

C(a(A), C) -t C 

é um funcional linear positivo, definido em C(a(A)), o espaço elas fun ções complexas 

f : a(A) -t C. Pelo Teorema de Riesz-Markov, existe uma única medida ( de Baire) 

µ'lf, no conjunto compacto a(A), tal que 

Esta medida /l ,J, é chamada medida espectral (associada ao vetor 1/! ). 

Tais medidas permitem estender o cálcu lo funcional contínuo ao cálcu lo funcio

nal bordi a no. Nà.o vamos entrar em detalhes. lnten~ssa-nos apenas o fato ele que 

elas podem se r empregadas para fornecer a chamada representação Pspectral de A. 

(Grosso modo. todo opera.dor limi ta do e a.utoa.cljunto como A , 't: · um 01wraclor de 

multiplicaçào num <"spaç.o de med ida convenientP.) 
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(le illecli(las, o sti})oito (le l

N

suPP{/z«} :: U suP})/z«

Pode-se ])]'oval que se .4 é autoadjullto e {/i,.}A:. é unlz
orais, então.

/\;s( unia fíunília(

o'(.4) = suPP{/l« }

Unl uso judiciosa do Teorema de Deconl])osição de Lebesgue (e outros fatos sobre

medida em H) permite afinal decolll])OI H enl soldas diietzLs:

'lÍ ' 'lÍpl) (D '7'Íac (D 'lZsinÊ

sendo cada un) destes s\ibes])aços invariantes poi Á. Mais ainda, quanto às restrições

abaixo, ten)os:

ÁIX.. teta um conjunto con)pleno de autovetoles,

tem apenas medidas es])ectrais al)solutanlente contínuas e

'4lx,... tem apenas medidas espectrais singulares-contínuas.

As belíssimas construções lllateináticas atrás deste fatos estão em IK

11. Finalmente, telllos a seguinte

Definição

a.,.('1) {.X C CI,X é «: ««/o««/o,' d. .4}

".....(.4) = .'(HI(X;:...nw-)=x.... )

a..(.'â1 = .-(.4lx.. ),

eed & Sinlnn(l c

21

{ 
0,· 

Se /l 11 } "= 1 é uma. família de medidas, o suporte de {p"} é ela elo por 

N 

supp{fl"} = LJ supp/l" 
H= l 

Pode-se provar (Jll e se A é autoacljunto e {p"}~~ 1 é uma famí li a ele medidas espec

trais, entà.o. 

a(A) = supp{!l"}. 

Um uso judicioso do Teorema de Decomposição de Lebesgue (e outros fatos sobre 

medida em H) permite afinal decompor 1{ em somas clin~ta.s: 

sendo cada um destes subespaços invariantes por A. Mais ainda, ()Uanto às restrições 

abaixo, temos: 

A11lrr tem um conjunto completo de autovetores, 

AI~, tem aJ)enas medidas esJ)ectrais absolutamente contínuas e fl,3e 

AI"'. tem aJ)enas medidas esl)ectrais singulares-contínuas. fl-.:H n g t 

As belíssinms construções matemáticas atrás deste fatos estão em [Reed & Simon; 

I]. Finalmente, temos a seguinte 

Definição 

app(A) = {À E C IÀ é um autovalo1· de A}; 

a (A)= a(AI . - ) · CO lll (1{ ;i ng Ef) }{ .lC) = 1{ CO III l 
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";i«.('{) = a(.4lx,... )

Estes cottjuitt.os são, respcct ual leTttc, os espectros: plt?o porto, cotltíitlto, absoluta

meTttc coTttí ltlo f sittgular (Oll sittgltlaT' colttíltuo)

Acertadas estas (luestões de "terminologia", voltemos ao nosso velho hamiltoiii-

ano, H = --A + V

Diremos (lue o o})eradol aleatório .f/ exibe /oca/ázação lz?z71 i?zícrua/o dc crzcryía

/, se // teill espectro pulo ])oiro ein 1, com ])I'ol)al)ilidade uin, i.e., se:

a-(H) n / = o = o;i«.(H) n /

Temos /oca/ cação cz7)07zfrzcla/ en] / se tivermos localização e to(las as autofuilções

correspondentes a autovalo].es em / tiveten) decaiu)eilto ex])oilencial.

Se Á, .Éi C ]R, polllos: .4 + B ::: {À c in.IÀ = a + b; a c ,4, z) c B}.

Passemos à apresentação dos resultados de jvon Dieifusl (lue usarem
lte

os estivae

i])e]

Teorema 3.1 (1<unz & Souillard)

Se H = --8. -} v, cittão, cola probal){!idade ulll

.'(H) 4./l + s«],P(g)

Prova: Veja jl<unz & Souillaidjl Nun) certo seittido, este já é unl ])linleilo resultado

de localização.

Teorema 3.2 (Sinlon & \volt, 1986)

C:onsidel'c a fui\ç.ào (L( (;rccl anda l)OI

G'(E +z:. -:,y) :=(H + l--Z -- zc)l)''(-', :i/l

Estes con.imilos são , respectivamente , os espectros: puro ponto, contínuo, absoluta

m ente contínuo e singular (ou singular contínuo). 

Acertadas estas questões clP "terminologia.", voltemos ao nosso velho hamiltoni 

ano , H = -6. + \/ . 
Diremos que o operador alea.tóri'o H exibe localização num intervalo de cnc1:qw 

1, se 1-f tem <~spectro puro ponto em I, com proba.b ilicl a.cle um , i. ~., se: 

aac (J-1) n 1 = f/J = as ing(H) n 1. 

Temos localização cxpom·.ncúd em / se tivermos locali zaçà.u e todas as autofun ções 

correspondentes a autovalores em / tiverem decaimento ex ponencial. 

Se A, B e IR., pomos: A+ B := {>, E IR\>. = a+ b; a E A b E B}. 

Passemos à apresentaç.â.o dos resultados de [von Dreifus] que~ usaremos efetiva

mente. 

Teorema 3.1 (Kunz & Souillard) 

Se H = -6. + \/ , então , com probabilidade um, 

a(H) = [O , 4d] + supp(g) 

Prova: Veja [Kunz & Souillarcl]! Num certo sentido, este j{t P- um primeiro resultado 

de localização. 

Teorema 3.2 (Simon t'0. Wolff 1986) 

C:onsidn ·c n função rlc Grcrn dada por 
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c lzln rzZfrt;a/o / C IR . .S'r

s--P >ll: la(Z + Íc; 0, z)I' < +«,

ualc paT'a quase. todo (q.t.) pnr arde.l&ado (v. E) C ç\ x i(cona rc.spcito a P uczcs {l

medida de Lcbe.sgKC.), então, H tc.l-n e.SPC.ct.I'o plu'o pol\to cn\ l

Prova: Cf. ISimon & Wolffjl

Obcnr fn pane

jl) VáRIos aderia à notação sugestiva de lvoii [)ieifusl coma)]etanlente, mas qu(

fique claro (le tii])a. vez })or to(las, que:

G( E + jc; :., 3/) IX' + jc)l)' ' (Ó.))

Tanll)ém não escreveienlos mais o operador 1, eventualnlentt

(2) O resultado do teorema acima continua legítimo para unl o])eradoi autoadjunto

,4, no lugar de H

Definimos a seguir ullla medida da "intensidade da desordelll" (associada ao

potencial aleatório L/), poi

s«P« g(L')

]

Teorema 3.3 (Frõlich & Speilcer)

/)ado P > 1, c s/c?rl co zsíaí [cs áo, Zso, íaZs qlc sc (S > (5o o?l l.]sl > .lso, clzlão

para cadr7 X; > l

G(E + i-r; 0, :z:)j $ c"'(t-ll'll)

Date )al'a {.odo .i { E # 0, colll- )I'obab.ilidadc lto TltÍTlililn \

coTtstaittcs reais. (st.T'ã.t,alTtcllt,( })osit.i.uas

(' llt. s({ o

2:3

e um intrrvalo I C IR. Sc 

sup L IG( E + iE; O, :1:)1'1 < +oo 
E>O ,. 

vale para quase todo (q .l. ) par ordenado (\i, E) E D, x / (com respeito a P vezes a 

medida dr Lebesgue) , entéi,o H tem rspectro puro ponto cm I . 

Prova: Cf. [Si mon & Wolff]! 

Observações: 

(1) Vamos ader ir à. notaç.ã.o sugest iva de [vo11 Dn~ifus] completamente, mas qu <-' 

fiq ue claro de uma. vez por todas, que: 

Também não escreveremos mais o operador 1, eventmdrnentc~. 

(2) O resultado do teorema acima continua legítimo para um operador autoadjunto 

A, no lugar de H . 

Definimos a seguir uma medida da " intensidade da desordem" (associada ao 

potencial a leatóri o \/), por 

c5 = 1 
sup v g(V) 

Teorema 3.3 (Frolich & Spencer) 

Dado JJ 2'. 1, c:risicm. constantes o0 , E0 , tais que se o > 80 ou IE I > Eu , cnláo , 

para cada /,,; > l , 

vale para i.odo .r e t =/= O. com. probabilúladc no 11d11imo - c,.l.- - 1• • onde c:1, e 111 sao 

constanf.es rrni,cc. cst.rüamcnfc posdiva_-; . 



Uilla versão i)leis forte do Teoienla 3.:3 é dada a seguir pelo Teolenla :3.4. Alltes,

algumas notações:

At(3): "ct.bo" centra(to en] ;r

aAt(z): "fronteira" de At(z);

A: região finita de Z:'ll

pwc«, 34 -lf(", d , se :z;, 3/ C A,
, caso contrário.

(H(;r,y) é u«l elenlei]to d. iJ]atriz qu. (leíine ««] ope:ado- H(A) = HA);

aA*(z,y)ll; /l eAe]/#A)o-:(:-gA.]/eA)};

I'A: o])erado] (en] r2(ZI'Í) = H) cujos elementos de matriz são dados ])oi

-«(«,ü -{ l, , ;e (;«, g) C aA'
, caso contrário;

Hr. = // + 1'A, outro operadora

G, Gr. e GA: funções de (;reei] de H, Xr. e HA, iespectivanlentel

finalmente, todos os operadores defii]idos acima tên] condições de coiltolno

fora cle A.

Teorema 3.4 (Frõlich, Martinelli, Scoppola, Spencer, 198.5)

Dados; P > 2d, po Cl0, 11, czisíc f?. > 0 [a/ q?lc sc, pü7a a/g?lm Z,o > BP a

dcsigttalda,d,(

de "lado' L 2A

nulas

6J A,. (=)(E + jC;Z,3/) $ /90
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Uma versão mai s forte do Teorema 3.:3 é dada a seguir pelo Teorema :3.4. Antes. 

algumas notações : 

J\L(:i;): "cubo" centrado em :z: E '!lei dP "lado" L = 21.: . /,; E 'll+ ; 

éJJ\L(x): "fronteira" ele 1h(:z: ); 

J\: região finita ele '!lei ; 

se :z:, y E J\ , 
{ 

H( ·z: 11) H ( J\ ) ( :1: , y) = O . ' · 
, caso contrár io. 

(H( :i:, y) é um elemento ele matr iz que define um operador H(J\) = HA) ; 

âJ\* = {(:z:, y)lll :1: - YII = 1 e (:r: E J\ e !J tt J\) ou (:z: tt J\ <~ y E J\)} ; 

r A: operador ( em f.2 (7le1) = 'H) cuj os elementos de mat ri z são dados por 

Hr,, = H + r A, outro operador; 

, se ( :z:, y) E éJJ\ *, 
, caso contrário ; 

G , GrA e GA: funções de Green de H, HrA e HA , respectivamente; 

finalmente, todos os operadores definidos acima têm condições ele contorno nulas , 

fora ele J\. 

Teorema 3.4 (Frolich Martinelli , Scoppola, Spencer, 198.S) 

Dados: p > 2d, p0 E]O, 1 [) existe BP > O tal qu e se , para algum Lo > BP a 

desigualdade 

:z= 1c,·ÂL.o(i: )(E + it:;:z:,y) I :; Po 
yE ;:iA ta 1,·) 
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//Fvv vvvvv\u vb\l r#L'rv rpuLr

e nlo = =Z;:ed, a desagua/dada

}os l LÕ'}

(J'(E+ jC,0, :r)l $ C"'o(J*'-llrll)/4

Date paT'a todos :r c e :# 0, collt prol)abitidadc })clo ntclto$ \ C7,/\' (P-d)

Prova: Cf. lvon Dleifusl.

Note a dependência explícita da clinlensão

Em suz[ tese (le douto[aniento, vo]] l)ieifus, entre outros resulta(los, obt

versão deste teoieina. (:].4) enl "volume finito", que descievenlos adiante

Pala. slnl])lificai a ex])osiçã.o e ter })tesei]te en] mente o eit(..adeainento lógico do

raciocínio necessário, veja o esquema dedutivo Original por ele empregado

r(3.6) Tl3.s) T(3.4) ::> T(3.3) + Lema de Bolel-(;antelli+ Teores)a de Fubini

:+ 7'(3.2) :} localização espectral

ev( tlll)ÍI

Alguns ingredientes técnicos pala piovai as inl])licações acima serão omitidos

aqui, Dias, obviamente, estão disponíveis en] lvon Dreifusl. Os principais, destaca-

ndo; agora (v'j« as «otações a«teria:'es):

Identidade do Resolvente

(.; = G'r. + Gr. I'A(,'

Prova: os opeiadoies (H E -- ic)'' e (Hr. E -- ic)'' estão l)enl definidos

dado (lue H é autozLdjunto: a(H) C IR. e, })ala c # 0. E + ic g o'(H). Logo, exista

(H -(E+ic)l)''. Analogamente, Flua.(Hr- E-ic)''. Aléiit dias., evideilteilleiite

(Hr. -- E -- iE)'' l.Hr~ -- E

vale com 71robabilidadc pelo menos 1 - L~ 11 , para todo E i=- O. rntáo, para cada/\. > 1 

-2 ln( po) 
e nio = Lo a de.si_qualdadr 

l t l ...t. O bb'/ ' l l l I -- J ' - (,,-t1J va e para ocos :r e c:, , com 71ro a 1. u ac e pc.o menos c1, \ • 

Prova: Cf. [von Dreifus]. 

Note a dependê ncia explícita da dimensão. 

Em sua tese el e dou toramento, von Dre ifus, ent re outros res ul tados, obtew~ uma 

versão deste teo rema (:1.4) em "volume fi ni to", quP descrevemos acli a nt~. 

Para. s implifi car a. expos iç.ào e te r presente em mente o encadeamento lóg ico do 

raciocínio necessári o, veja o esquema dedutivo original por ele empregado : 

T(:3.6) T~s) T(:3.4) =} T(3.:3) + Lem a. de Borel-Cantelli + Teorema de F11bini 

=} T(3.2) =} locali zaç.ão espectral. 

Alguns ingredientes técnicos para provar as implicaç.ões acima. serão omitidos 

aqui, m as, obviamente, es t ão disponíve is em [von Dre ifus]. Os prin cipais, des taca.

mos agora (veja as no taç.ões anter iores): 

Identidade do Resolvente 

Prova: os operadores (H - E - ·ic: )- 1 e (1-fr ,\ - E - •iê) - 1 estão bem definidos , 

d ado que H i> autoadjunto: O'(H) C IR e para é i=- O, E+ ic: (/_ O'( H ). Logo, ex ist<" 



tluç JII'A T J. A (l,t,llllds (JI.)bt::llloS

( Hr. -- E -- jc)''(H + I'A -- E íc)

= (Hr. -- E -- Íc)''(H -- E ic) + (

Multiplicíulclo poi' (H - E - {c)'' . vem:

(Hr. -- E {c)''l+(Hr. -- E-- 2:c)''l'A(H -- E--ic)'' =(H -- E --íc)':

o que, ei]] termos de fullções (le (;ieen, permite escrevem

6J'r. + Gr. I'A G' = a

Explicitamente, pela definição de rA,

G(E+jc;z,y) = 6'r.(E+Íc;=,y)+ }: Gr.(E+ic;z,y)G(E+ic;;',g/)
(;,:')eaA'

)ois se aA sepaiít :c de y, então

Gr. (E + {., ;., 3/)

Usando então

'l'A =ic) l\

orema 3.5 (Wegnei)

C., id.,'' L' (;')},.z', -A+ V, "«. «,.t«, . }t/ c ]R.;. E«['',

Pt'ob(dist(o'(H(.'\)), E) $ H/':) $ 2M/'' s-ipglA

e este reslttt,ado iTnpliai qltc:

Prol)(IC] A(E + íc; :z;, 3/)l ? 14/) $ 214/'i sul)glA

orzdc IAI I'c?)r'fsclzía o "uo/lzllz.c" r(Z-dá77i.cllsi07}rl/) da 7'c.gíria Órzl.íü A. Essa ?í/éá7zza

dcsiguat(tadc é .fttl dana.ctttat.

Te
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Usando então que Hr11 = H + r II a.cima, obtemos: 

(Hr
11 

- E - ú:)- 1(H + ri\ - E - i-:) 

= (Hr/1 - E - ú;)- 1(H - E - Í€ ) + (Hr,, - E - i-:f 1f 11 = 1 

Multiplicando por (H - E - i-:)- 1
, vem: 

o que, em termos de funç.ões de Green, permite escrever 

Gr" + Gr,,r/\G =O. 

Explicitamente, pela. clefiniçào de r 11 , 

G(E + i€; :r, y) = Gr" (E+ ú:; :r, y) + I: C,'r11 (E+ ú:; :i:, y)G(E + ié:; z', y) , 
(::,.:')EéJA • 

pois se ai\ ::;epa.ra :i: ele y , então 

Qed // 

Teorema 3.5 (Wegner) 

Considere\/= {\/(:i:) LE?Z", H = -1:::. + \/, como antes, r W E IR~. Então , 

Prob(dist(O'(H(J\)), E) :S w- 1
) :S 21v- 1 supglA\ 

e este rcsult.ado impl-ica qu(: 

ondr 11\ 1 1·cpl'Csrnt.a o "volum. r" (d-dimensional} da rcg1iw finita J\. Esla últ.ima 

desigualdade é f1mdamcnlal. 
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Prova: Cf. lvon Dreifusl

Finaln)ente, temos o

Teorema 3.6 (volt Dreifus)

Dados /) > 2d c Po Cl0, 11, c isZc BP ía/ q?lc sc pata a/g?zn?. Lo > B. a dcsígíza/dado

...,,(z + i'; «,y)l $ p.
3/ eaA Lo ( ,)

Date com })robabilidadc pelo lnr. las \ -- Li;', pal'a todo E # 0, clLI,ão, pal'a llt.o

--'2 \og,Çpo)ILo, Q (tc.sig'u.atd,a(t(

G«(E+ i';«,#)l $ ex],(-«.oll;« ?/ll/4 l

t;a/c Ípa7'a iodo c # 0 c z,g/ c A íaás qKC dist(:r,aA) ? 11.: 3/ 1 2 r ? +J, cona

proóaóá/idade pe/o lllcr os 1 -- cpjAI/I'l', o?zdc cg é lzlna c07}síanZc 7)osiíátia, dc7)í:7 dc7zíc

da disttibltição g.

Na al)ordagenl de von Dieifus, o Teoienla de Wegnei é usado na prova de que

T(3.6) ::> T(3.4), com uill argumento iterativo que procuramos seguir de perto no

próximo capítulo, nlutatis mutandis. Ainda en] lvon Dreifusl, todo o (capítulo 4 é

dedicado ao estabelecimento do Teoien)a 3.6, através de um argumento combinatorial

surpreendente, que consiste essencialmente en) usar téc.Dicas de "rescaling" , exposto

numa séi ie de lemas extien){ul)elite técnicos.

Prova: Cf. [von Dre ifu s]. 

Finalmente, temos o 

Teorema 3.6 (vou Dreifus) 

Dados J) > 2d e p0 E]O, 1 L existe B,, tal que se para algum Lo > B,, a desigualdade 

L l(,'Ai,
0
(,·/E + ié;x, y) I :s; Po 

yEôAi,0 (.r) 

vale com JJ1'0babilidadc pelo menos l - L"c/ , para todo E =/=- O, então , para m.0 

-2 log(p0 ) / L0 , a desigualdade 

vale (para todo E =/=- O e :r:, y E A tais qu e dist( :r:,éJJ\) 2 IJ :1: - ull 2 f 2 Íf ), com 

probabilidade pelo m enos 1 - c_q IA lf-P , onde c9 é mna constante positiva, deprnd entc 

da distribuição g. 

Na aborclétgem de von Dreifus, o Teorema. de Wegner é usado na prova de que 

T(3 .6) ⇒ T(:3 .4), com um argumento iterat ivo que procuramos seguir de perto no 

próximo capítulo, mutatis mutandis. Ainda em [vou Dreifus], todo o Capítulo 4 é 

dedicado ao es tabelecimento do Teorema 3.6, através de um argumento combinatorial 

1 . . 1 ' . d " 1· " surpreenc ente, que consiste essenc1a mente em usar tecnJCas e resca rng , exposto 

numa série de lemas extremamente técnicos. 
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ClJapítulo 4

.-PP(A2+ V'): localização
probabilística

Finalnlel)te, de posse de toda a linguagem api'eseiltada, ben) colho dos insultados

técnicos do (capítulo 3, vamos estudar a loc.alização espectral de um operador linear,

autoadjunto, limitado e aleatório, do tipo // = zV + L'' (que agua en] 'H = 1?,(Za))

Nos;o i«Lera::e é o espe't"' p"r' }''«to, a.,,(H).

Con)ecenlos com uma observação inicial. Para que H := z\2 + \,/ seja c.onsicleiaclo

un] operador hanliltoiliaiio, i.e., associado à energia total do sisten)a, tacitamet)te

adll-titii'ei os (]ue Z\2 está i)lulti])lacado ])oi unia constante (:: 11) (lue "aceita" as

unidades. Na :'vei(laje", o que desejaillos é levei enl c.onsideração }l inteiação dos

28

Capítulo 4 

o-pp(~2 + v): localização 
probabilística 

Finalmente, de posse de toda a, lingu agem apresentada, bem como cios n~sultados 

técnicos do Capítulo 3) vamos estudar a localizaç.ão espectral eh~ um operador linear, 

autoadjunto ) limitado e a leatório, do tipo H = 6.'2 + V (que atua em 1-{ = f:i( 7l")). 

Nosso interesse(,_ o espectro puro ponto, C7pp( H). 

Comecemos com uma observaç.ão inicial. Parn que H := !:i2 + \/ seja considerado 

um operador hamiltoniano, i. e., associado à energiéL total ci o sistema, taci tamente 

admitiremos q1w t:i ·2 está. multiplica.do por uma constante ( = l ! ) quP "acerta,' as 

unidades. Na .. vc~rdade", o que desejamos é levéll' em con sideraçà.o a interação cios 
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segui)dos sítios mais pl'óximos clo ponto :, e não apenas dos pontos ]/ € Z:'/ tais

que ll3/ -- zll = 1, como ilo caso zb. + v' anterior. Explicitaillentc. calculemos

((A)'(./))(=). Temos, resgatando a contril)unção "diagonal"

./'(3/ ) l

}' zX/(]/) -- 2dzX./'(z)

.i2. ''

::> IZ\2/)(:r) = >1, ./'(:) -- 4(/ }1: /(]/) + coiltiil)unção diagoi)ítl
; c ZI'/ y ez d

1 ; -- 111 = 2 ll y -- Jll = l

que "absoivenlos" no potencial V(z). Veja a figura 4.1

>l: /(;) - 2.{/'(w)
11 = -- y ll = l

2d

.à.'

A(A ./' )( :- ) - 2dy(:.
11 y -- lll =

2 ./y'( ;. )

Figura 4.] : para (/ = l

Como fica a identidade do resolveste para H - A2 + W'? OI)serve a flgul'a 4.2.

L e unl })tuânletio a ser escolhido adiante

Lenlbren)os que A é un] "cubo" de volume finito. Temos que, i)este caso, Aã

(At)' +(Ft) e estes opeiadoies são(representados por) nlatiizes(do tipo diagonais

cle baladas), simétiiczts. cujo aspecto ol)piamente depende (l(- como enunleianlos os

pontos da fede. Pala (/ :: 1, tela)os uiilil n)a.tl'iz tridiagonitl, edil geiitl. Explicitaineiit(

segundos sítios mais prox1mos cio ponto :i:, e nao apenas cios pontos y E 7lrl tais 

que jjy - xjj = 1, corno no caso -6. + \/ anteri or. Exp licitamente, calculemos 

((6. )2(!))(:r). Temos, resgatando a contr ibui ção "diago na l': 

6. { ( y;d .f(y))- 2d,f(:1:)} 
lly-.rll=l 

L 6..f(y) - 2d6.f(:i:) 
yE7Zci 

lly-rll=l 

!I~" { ,~, f( z )-'2<~/'(y)}-2d{ --~" f( y)-'2df(:i:) } 
ll !1-rll= 1 ll z-yll= 1 ll!1- -r ll= 1 

=> (6.°2.f)(:r) = L f( ::) - 4d L .f(y) + contr ibuição diagonal , 
zE7Ld 

ll =-rll=2 
yE7Ld 

lly-.rll= l 

que "absorvemos" no potencial \/( :i:). Veja a figura 4.1. 

z y ;i; y 

F igura 4 .1: para d = 1. 

z 

Como fica a identidade cio resolvente para H = 6.'2 + \/'? Observe a figura 4.2. 

L é um parâmetro a ser escolhido adiante. 

Lembremos que A P. um 'cubo" de volume finito. Temos que. neste caso , 6.~ := 

(6.L) 2 + (f L) e estes operadores são (representados por) matrizPs (cio t ipo diagonais 

ele bandas) , s imP-t ri cas. cujo as1wcto obv iamente clepencl f'. ele corno enumeramos os 

pontos cléL n~cle . P,Lrn d= 1, temos urna. méüriz tridiagonal, Pm gemi. Exp li c itanwnLc 
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Figui'ít 4.2: para. (/

(para d - 2),
, se llu -- 1111' > 2
, se llu -- t/ll' = 2
, se llu -- l,ll' = l
, se llu -- t,ll' = 0,

I' acima reflete o fato de (lue enlpiegamos uma"," '..,"lAl") (A nomla l

enumeração na qual os sítios l e L + l são vizinhos

1 2 3
L +l
2L +l
3L +l

L
2L
:3Z,

4L

AI x IAI

Definição cle I'z,: ((/ = 1 neste exenl])lo)

F.[-»...
:e (U, \,') g d/\t(-,)
-':' (1', «) C aAt(-:) co-]] ll«

, :. («, .,) € a7\t(;-) co:n ll«

30

(para d= 2) 

'y 

Figura 4.2: para. d= 2. 

-i l 

{

o 

(L> )u,v = ~4 

, se llu - vil ' > 2 
, se llu - vil' = 2 
, se llu - vil' = 1 
, se llu - vi l' = O, 

(u,v = 1, ... , "IA I"). (A norma li · li' acima. reflete o fato de cp.1e empregamos urna 

enumeração na qual os sítios 1 e L + l são vizinhos: 

1 2 3 L 
L+l 2L 

2L + 1 :3L 
3L + 1 4L 

Definição de r L : (d= 1 neste exemplo). 

, se ( li, V)(/. âJ\L( :1:) 
, se (u , 11) E âJ\L(:1:) com llu - vil= 2 
, Sf' (u , ·u) E â1\ L( :r) corn llu - vil= 1, 
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onde

é?At(") ={(a,Z,) l ll«-Z'll $ 2,(a C AZ,(z) e Z, g At(:r)) o«(6 c AZ,(7) ' « g A/,(-:))}

e

AL(#) {g/ C Z' 1 1 -: - 3/ l $ L}

Como antes, as condições de fronteira são de Dirichlet

Voltemos ao tratamento al)strato. Pi ecisanlos piocluzir ulll novo as])facto da iden-

tidade do i'esolvente pala // :: 6.2 + \,/. Va]]]os usam a notação sugestiva e zlzais
COrZUC7}ÍCI íC:

(A' + v -- E -- Íc)''(z, 3/) =(:z;, 3/)

1 1
Ã.;,'r'p:'r:= -'- B;,-F-'e'r:'='« IA 1; ZÇ - ic 1;- , y)

Uu seja:

(A«}:+L'.. a..U(",g) ,..r '' ...,.(",y)

+ Ei',:; Ü';P';-il-:-r:-ao., or u, '9 @d' + I'
O resultado acima é o ingrediellte principal do que segue

Vejamos o que ocoiie já no caso deteiminístico. Teillos o seg

Teorema 4.1 Para iodo z C A, ./azado

(Z\t)2 + L' -- E . ;l;('';,t)I'L(Z,-s) $ á < l

4'(Az,)'+ v- E. ;l;(:',3/) $ á (-ÁI)n- v -À.=(3,y)
orldf Z071za7nos o pa7'ánl.cí7'0 (9 C071}.o Sólido do /jPO (í = C-"'ol. OlldC 77Zo > [1 Sc7'(Í

e.spec{.Brado ndiaTlt(

aA.(':) ={(.s.zl l .$ c ALl-:), / çÍ /\z,(:-l,(z\t)'(.-./) = 1.s,, IA.)'.í,) # o}

uint(

(' ,t) caAI (,' )

=3 1

onde 

a A d X) = { ( (l , b) 1 11 (/ - b 11 s 2 ) ( a E A d :r) e b rf_ J\ L( :r ) ) ou ( b E J\ d :r) e (l rf_ A d ;1;) ) } 

e 

A d X) = { y E 7ld I li :1: - y 11 s L} ' 

Como antes, as condições de fronteira são ele Diricblet. 

Voltemos ao tratamento abstrato. Precisamos prnduzir um novo aspecto da iden

tidade do resolvente para H = 6. 2 + \/. Vamos usar a notaçào sugestiva. e mais 

corwcnfrnlc: 

( 6. 2 + \/ - E - ú.: )- 1 (:i:, 11) = 1 
( :r, ·v) . ((6.i)l + f L(:r)) + \/ - E - iê ' 

( -6.-L_+_\I_I __ E ___ ú.: + (6.L) 2 ~ E - ú: ri) C6.i)2 ~ E - 'Í E) (:r, y) ' 

Ou seja: 

l l 
( 6. 11 ) 2 + \/ - E - it/r' y) = ( 6. L) 2 + \/ - E - it/ :i:' y) 

1 l 
+ L ( 6, )2 + \/ _ E _ _. ( :1:, i) f d t, .S ) ( 6, )2 + \/ _ E _ . e ( 8, y) 

(s ,t)E c'.'IA i_(x) L ZE A z~ 

O resultado acima é o ingrediente principal do que segue. 

Vejamos o que ocorre já no caso d eterminístico. Temos o seg11i11tt' 

Teorema 4.1 Para lodo :r E A, fixado , 

:Z: 1 ( 6. ) 2 , ~ _ E _ . ( :1:, t) r d t, .s) 1 s <> < 1 
(s,t ) Ec'.1A i_ (,·) L + ?,E 

⇒ 1 ( 6 L) 'l. + \~ - E - ·ie ( :1:, y) 1 S h 1 ( 6. L) '2 + \~ - E - ú: ( s: y) 1 
onde tomamos o parâmetro S como sr.ndo do tipo <> = c-moL, onde rn.0 > O sem 

espr.cificado ad·iant e , 



Prova: tonlaildo valor absoluto ila identidade clo resolveste acima, major'ando con

venientemente. vem:

(z\«y + \'' -
l

E -- ie (A.)' + v - E . i. (", y)

(Az,):+L''- E-i.(",t) FL(Z,s)l l.â.)2+v-E.{c(',3/)(',t)eaA: (r)

$' W.'+w.z ;.H,0

onde lembra«lo: que A = AA -- I', I'z,(s,Z) = 0, se (s,Z) C Ai(;r) .:' o termo

i.ÃI,jíT-i7':'F:'=(;c, ]/) se ítnula, ])al'a 3/ "fofa" de A/,(:z:) '' 3 C aAt(:r) é caco//i.í(/o
tal que

(ALy+y--E j.(s,t) $(,hl)2+V''--E(3,t)

Vs C q':(z) = "exterior" do cubo AL(:z;) enl A. (Lenlble que estatn

condições de Diiic.hletl)

Lema 4.1 .$c

a.s s]] illlnd olljll ll

Qe.l //

(AL(z)y+ L'' -- E .Íc(z,t)I't(t, $) 5; 'Í < l
para qltaiqltcr :c C A., então:

(a.«): + b' - E - i.(",3/) $ 't'.'Sl},-,ll/' ..:.* (A«)' + L' - E - i.("', ;)

071dc L ó Za/ qllc Z,a = "Vo/?lvllc" = AI rt;da F'igíz7'a #.3).

Prova: é uilla conseqilêilcia do Teoienla 4.1 , ideia.tivanlente al)li(tido:

(,'A(E + ic,:z:,!/)l $ ál(;A(E + Íc;F, y)l $ JÓI(,'.\(/Ç + Íc;lê, 3/)

.$ Ó'ÓIGAI +;c;:,y) $ -.. $ ct.. .ql,-«ll/L
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Prova: tomando valor absoluto na identidade cio reso lvente acima, majorando con

venien temente, vem: 

onde lembramos que !:::,.L = 6A - r , rL( s, t) = O, se (s , l) E J\i( :i: ) e o termo 

1 

( 
,._ ):2 

1 
E ._ (:i:, y) se a.nula, para y "fora" de J\L( :i:) e s E êJJ\L( :i: ) P. escolhúlo 

UL + \ - ' - Zc. 

tal que 

1 

1 

1 1 

1 

1 

, . (s,t) < . . (s,t), 
(6L)2 +\/-·E - 1.é - (6L)2 + V - E - 1,E 

Vs E axxlt(:z:) = "exterior" cio cubo AL(:i:) em J\ , (Lembre que estamos ass umindo 

condiç.ôes de Dirichlet !) , Qec! 11 

Lema 4 .1 Se 

L I( !:::,. (-·))2 \ . - E~. (:i:,t )rL(t,s)I ::; e)< l 
(s ,l)EélAi_( :,: ) L ,!, + ZE 

para qualquer :i: E J\ , então: 

l (·i: 11)1 < cte .ollx-vll/L max 1 . 
1
. . (u1,_ z ) , 

(6A) 2 + \/ - E - fr ''· - (w,z)EA (!:::,.A) 2 + 11 - E - ZE 

onde L é tal que L" = " \lol-umc " = IAI (v eja Figura ,{.8) . 

Prova: P. unm conseqüência do Teorema 4 .1 , itera.t ivarnentP ap licado: 



Figura l)al'zl- (/

( 

- ·) 4 '3· pa.ra. d - -· Figura. ·· · 



(esta constante depende, é claro, da distância de # a 3/) Qe.l //

Faremos a seguir uma

Hipótese Adicional (H.A.)

#tU Ka. «+- t'l - E - ü(«",') s; IAI'

onde p será especificado depois. Len)bre que o volun)e é finito e (lue então é possível

unia nlajoiação deste tipo. (lionl isto, nlodifican)os o lema anteiioi, obtendo o

Lema 4.2 (:r C A, aibitiáiio)

l

IÁ;(«))'+ L' - E. i.(",t)Ft(t,') $ Ó < l

#' (a.t(«))'+b''--E .i.(",y) 5; 't'. áll,-'ll/".:)ax tÃ.l:l,i :

::> 1 . E .. i.(0,y) $ 't'. áll"U/tl«.'

MIAI = Z,' = Vol.J.

E:=(",')

Prova: Adapte a notação do Lema 4.1 a [l.A.]

(considere, agora, a > 1, tal que Z, = r

Multiplicando a última desigualdade do Leiloa 4.2 ])elo valor absoluto do elemento

de matriz I'A(y, z), podemos escrever:

)

(o,y)l lr..m(i/,;)l $ õlii"il/'lt-'lr.....(3/,;)
(z\A.©)'+v--E--ic' '"'l' '-'--''"' '-- ' ''''

desigualda(le válida pala todo 3/, inclusive })aia ]/ C At(o), pelzt hipótese adicional.

l#l indica a. função "maior inteiro" n)eiloi do (lue :z:. Paiticulatizal)do, ol)teRIas a

l
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(esta constante depende , é claro, da distância de :i: a. y). Qed // 

Faremos a seguir uma 

Hipótese Adicional (H.A.) 

onde p será especifica.do depois. Lembre que o volume é finito e que então f'. possível 

urna. ma.joraç.ão deste tipo. Com isto , modifica.mos o lema a nterior , obtendo o 

Lema 4.2 (:i: E A, arbitrár io) 

L lc 6 (:z:))2 +\' _E- iE(:z:,t)rL(t,8)1::; o< 1 
(s,t)E ô~L (x) L 

:::} lc ( ))2 1 E . (:z:, y)I ::; cte. Jll:1:-yll/L max 1(6 )2 1 \/ E . (w, z)I 
6.L ;z; + V - '-Zé tu,::EJ\ J\L( x ) + - ' -Zé 

1 
1 (O )1 < cte. JIIYII/L L7"1 ' 

:::} (t:.J\i,(0)) 2 + \/ - E- Íé ,Y -

nAI = U1 = Vol.). 

Prova: Adapte a notação do Lema 4.] a. H.A .! 

Cons idere, agora, n > 1, tal que L = f '". 

Multiplicando a última desigualdade elo Lema 4.2 pelo valor abso luto do e lemento 

de matri z r J\ (y, z ) , podemos escrever: 

desigua.lclacle v{dicla para. todo y inclu s ive pant y E ÂL(O), pela. hipótese adi ciona l. 

[:i:] indi ca a. fun çào '·maior in te iro" menor cio que :z:. Particularizando , obtemos ét 
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seguinte sucessão de desigualda(les:

(AA,M)' + \'' . E lrA...,(3/, ;)l

.yl'll/'LP''jl'« (y, ; )
(y.z)CaAL(o)

$ }' .i't/fl,'"lk
(y,;)epAL(o)

(onde escola)amos as novas constantes llyll = cl, $ (/L (c depende (la dinleilsão (Z) e

FA(y,')l $ k))

$ c. * L't' \ õ'LI( L''t k'ZdL'l' \

aonde ci = }. 1, 2(/ re])iesenta o número de "hi})eifiLces'' sobre as quais

escoll-e«-os (y, ;))

$ c(d, k)LÇ c'".l < l
cte.

(o«de q = p./ + ./ - l, -«*

< d(--"'il) < l

onde 111.] é definido ])oi scl a nlaioi constante positiva (lue tolda il desiguítldade

verdadeil-a.

Conclusão: (veja a hipótese do Teorema 4.1)

ÜÉÜãD' -iT. E . ,: r.G., o $ e.=E

IÁÀ,..,)' + \''' . E . {. FA...,(«':

onde lii.i < ziio.

E
( 1/ ,;)CaA l(.i

(y ,=)CaA L(o)

seguin te sucessão de desiguaJdades: 

L l(~A 0F+\·-E-Íé(O,y)l1rAl(o)(y . .z )J 
(y, z )E cJ Al(O) L( ) 

< L cí llYII/Cuullf\(y,z )J 
(y ,z )E élA l(O) 

< L 5cL/( U"'I,; , 
(y, z )E ô AÍ(o) 

( onde escolhemos as novas constantes II YJJ = cL :S dL ( e depe11de da dimensão d) e 

(onde c1 = l, 2d representa o numero de "hiperfaces · sobre as quai s 

(y, z )EcJA l(O) 

escolhemos ( y , z )) 

:S c(d, k)LCJ t:-mL < l , 
'-....-' 

etc. 

(onde q = pd + d - 1 -m = ln(o) c/ f.), 

onde m. 1 P- definido por ser a maior constante pos itiva que tonm a desigualdade 

verdadeira. 

Conclusão: ( veja a hipótese do Teorema 4.1) 

"" ---------f (s t) < c -moL 

1 

j 1 L l / . L ' -~ 
(s, t)E élAi (ü) (.0.AL(o)) + \ - E - 7,E =ó 

⇒ 

onde 1n 1 < 111 0 . 



Se mi > 0, repetimos tudo, definindo um n}2, etc:

(AA.M)' + V

l r....l < ,:-«.iL- :b
(z\«.my + L' - E - i' '

onde, para as etapas adiante, temos L,. = Ll:.i , para algum) a > 1 , Lo

iteração válida para ll},.+i

Ten)os então:

l

E 1',.

ZI m,, > 0 ::>

cte.l,pe'"'"L = ei"(L'+')-«'«L

,.-(?«« -(p+l) in(L«+i)/I'«+i)L

Note que in(Z,«+i)/L«+i tende a zero quando 7} --> +oo.

Finalmente, note que obtemos algo análogo ao Teorenaa 3.6, neste c.aso deter.

ininístico. Pela aigunlentação lá exposta, segue então a localização espectral.

Vamos apoia provar essencialmente a nlesnla coisa, tomando estimativas prosa

balísticas "ben) escolhidas" (cf. com o teorema de Wegner, do c.apítulo anterior)

Vamos colocar a

Hipótese extra(pool)abilística)

p(la«(.E+ {';", g/)l $ n' - 1') 2 i- 2w'' SV' g(t')IAI - i- 2s«pp(v)ll

para algun) p ou,

P(IC«.(Z+ i';",y)l $ L') ? 1- 2suvPg(V)h

de desordem "grande" , a llipótese probabilística original éLembre que, no caso

a«,. (z + í'; «, y)llr.,. ( ', t)
l $ ,t)C (JA Lo(=)

:36

Se m 1 > O, repetimos tudo, definindo um m 2 , etc : 

onde, para as etapas adi ante, temos L11 = L~_ 1 , para algum a > 1, L0 = f; m,. > O :::;, 

iteração válida para rnn+I. 

Temos então : 

f-m 11 +1L 

Note que ln(L,.+i)/ L,.+1 tende a zero quando n-+ +oo. 

Finalmente, note que obtemos algo análogo ao Teorema 3.6 , neste caso deter

minístico. Pela argumentação lá exposta, segue então a. localizaç.ão espectral. 

Vamos agora provar essencialmente a mesma coisa, tomando estimativas proba

bilísticas "bem escolhidas" (cf. com o teorema de Wegner, elo capítulo anterior). 

Vamos colocar a 

Hipótese extra (probab ilística) 

P(IG,dE+ú:;:i:,y)l :S: W = LP) 2: l -2l,V- 1 supg(V)IAI = l - 2supg(V)IL
1
\I, 

V V 

para algum p ou , 

Lembre que no caso ele clesorclern "grande", a hipótese probabilíst ica original 1· 

;3G 



Se conseguirmos reescrever a collc/cisão do Teorema 3.6 (no nosso contexto) na

forma corzocnierztc abaixo, o problema da localização espectral fica resolvido, pois,

T(3.6) + T(3.4) e, con)o já afim)ado, empregando o leRIa de Borel-Cantelli e o

teorema. de Fubini, verificar)-se as llipóteses do T(3.2) (Sinion & Wolfr), de onde

segue a localização:

P(GA(E+ {c;z,y) $ ''("''/411'-'11) ? l C',IAjr'" ,

onde: + $ 1? $ 11# -- g/ll $ dist(z, A/(o)) e C'P é uma collstante associada a g.

Observe a Figura 4.4.

Considere o evento (dc

z,: la«,w(z + í', ', t)llr«,m(t, ;)l 5; ''"''''
\(,,t)CaA;(, )

Vz, t C A2z,(o), deve implicar, juntamente cona a hipótese e

'",...,w -- :.,',üi $ .-"'-'1
Vejamos colll que probabilidade E, ocorre. Ten)os, num primeiro cálculo, que

pc7zdcr tc dc I'cíz/ilações do potcr&cia/ v)JZ Z

xtra, que

P({t''lE; oco:re}) (l - ti') 1 -- r''/

Da1,

'"] ',, - « - , lv ';l
Por subaditividade,

<

e daí.

, lo ':l - , -
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Se conseguirmos reescrever a conclusão do Teorema 3.6 (no nosso contexto) na. 

forma conveniente abaixo, o problema da localização espectral fica resolvido , pois, 

T(3.6) ⇒ T(:3.4) e, como já afirmado, empregando o lema. de Borel-Cantelli e o 

teorema. de Fubini, verificam-se as hipóteses do T(3.2) (Simon & Wolff), de onde 

segue a localização: 

onde: 1f- S f. S ll x - YII S dist(x, fJJ\.e(o)) e Cg é uma constante associada a g. 

Observe a Figura 4.4. 

Considere o evento ( dependent e. de realizações do potencial V): 

Ez := ( I: IGA 1(o)(E + Íé:, z, t)iif At(O)(t,8)1 S C-moLo, 

(s,t) E8 Ai( z ) 

Vz, t E J\. 21,(o) , deve implicar, juntamente com a hipótese extra, que: 

Vejamos com que probabilidade E 2 ocorre. Temos, num primeiro cálculo, que: 

P( {VIEz ocorre}) = (1 - L~;'1) = 1 - e-q . 

Daí, 

Por subaditividade, 

P(yE~) S~~ 
=f-q 

e daí, 
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o que não é conveniente, já (lue IAI --} +oo, no caso de interesse. (considere então

E := (E; é verificado para todo z C A2t a i]]enos de un] sítio, ?). Temos: (aqui

usamos que L'(3) são v.a.i.i.d.l)

P(E) (l - (l - z'))(l (l - z'))

para z e ./içados. Como

P(E) = 1 - P(E'),

por subaditividade, veill

1 - P(E') ? l AI'r''" - 1-(2z')"r''' - i- (2z')"itL'

Agora, se

L=/1", (2L)2d l -2aaL2a'? 5;L- ,

onde 2d -- !g $ --q, então, 2(/ $ (2 -- a)q e, portanto, q e a satisfazem): q >

ã--, o que fornece a estimativa: P(Ê) 2 1 -- 1 1 . Da conclusão da estimativa
detelminística, a desigualdade:

G",...,(E + ic,0, y) á:ll'll/' 5; Z,,-

ocorre com p'obabilidade 1 -- 2 suvp g(V)Í;
Assim, se escolhem'mos p tal que 2supg 1; $ 1 7, pai'a expoentes p > (/ + q,

obter)os:

'("«,,..,w--:.,',«, : '-"''') ? - - -à ,
,álida para tais esc.olllas convenientes (de 7), a, q), pelo teorema deun)a con

Wegnel .
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o que não é conveniente, já que IAI ----+ +oo, no caso de interesse. Cons idere então 

E := (Ez é verificado para todo z E J\.n a menos de um sítio, z). Temos: (aqui 

usamos que V(:r:) são v.a.i.i.d.!) 

para z e z ffa:ados. Como 

por subaditividade, vem: 

Agora, se 

L = f." (2L)'2.d_l_ = 22 <1 L2 rl -~ < L-q 
' f2q - ' 

2 
onde 2d - _2_ < -q, então, 2d '.S (2 - o-)q e, portanto, q e o: satisfazem: q > 

a -
2d f . . 

--, o que ornece a est11nat1va: 
2-a 

1 1 
P( E) ~ 1 - - - Da conclusão da estimativa Lq 2· 

determinística, a desigualdade: 

IG. (E+ Íé. O v)I ó211Yll/l' < U 
"2L(0) l l -

Lr1 
ocorre com probabilidade 1 - 2 sup g(V)-L. 

V P 

A . 11 1 2 L" 1 l ss1111, se esco 1ermos p ta que sup g L,, < 1.u,, para expoentes p > ( + q, 

obtemos: 

urna conclusão válida para tais escolhas convenientes (de p, a, q) , pelo teorema de 

Wegner . 
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Veja que, da identidade do resolveste, vem:

(ÁA,,My+\''-- E.ic(0,y) -(At)2+L'-- E--ic
(,,y)

+ ::.,,@.d'+t' -i.(«,Oi®;F.Í;.z.:.h,d

:+ la«.m(z+Í';',y)l $ c«,.w(o,v)

+ }: lc'«,,m(z+i',o,t) a«.m(z+j',:,v)
(.,t)caA: (o)

sqa, iepetiildo de novo o argun)eito, passamos de 2L a l,.

Se no processo algum)a realização de v contraiiai as escolllas nuns ])oito ;

recomeçamos, da "fronteira" pala o ponto z, conforme ?l Figura 4.5.

Então, as hipóteses do Teorema 3.6 estando verificadas tanlbén) no caso proba-

bilístico, ])elo exposto no capítulo anterior, o Teorema 3.2 (Simon & WolfT) permite

concluir que a..,(H) está localizado en] /, colmo queríamos estabelecer.

Observe que na argun)estação toda, foi crucial o fato de que g tem deres dado

/imitada. En) particular, g poderia ser "gaussiana" ou mesn]o unifon]]e, en] un]

intervalo compacto, como no n)odeio original de Andeison.

ou
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Veja que, da identidade do resolvente, vem: 

⇒ jc J\L(o)(E + ié; x, y)j :s; jc;i\n (O)(O, y)j 

+ I: jGJ\n(o)(E + Íé , o, t)j jc,'i\L(O)( E+ Íé .s, y) 1 , 

(s,t)EDJ\ i, (O) 

ou seja, repetindo de novo o argumento, passamos de 2L a L. 

Se no processo alguma reali zéLç.ã.o de V contrariar as escolhas num ponto ;:;, 

recomeç.amos, da "fronteira" para o ponto z , conforme a Figura 4.5. 

Então, as hipóteses do Teorema 3.6 estando verificadas também no caso proba

bilístico, pelo exposto no capítulo anterior, o Teorema 3.2 (Simon & Wolff) permite 

concluir que <7pp(H) está localizado em /, corno queríamos estabelecer. 

Observe que na argumentaç.ão toda, foi crucial o fato de que g tem densidade 

limitada. Em particular, g poderia ser "gaussiana." ou mesmo uniforme, em um 

intervalo compacto, como no modelo original de Anderson. 

40 
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