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Este trabalho introduz uma nova discretizac;ao da banda de conduc;ao no metodo de

Grupo de Renormalizac;ao Numerico. Com essa tecnica, a susceptibilidade magnetica do

modelo de Anderson de duas impurezas, no limite Kondo, e calculada. Como ilustrac;ao, a

densidade espectral do modelo tambem e calculada.

A nova tecnica baseia-se na simetria de paridade do modelo para discretizar

diferentemente a banda de conduc;ao associada a cada paridade. Sua extensao ao modelo

de rede e indicada. A tecnica reduz 0 tempo computacional e permite usar maiores valores

do parametro de discretizac;ao do que no metodo tradicional. Para urn mesmo tempo de

calculo, nossos resultados sao muito mais precisos do que os encontrados na literatura.

A susceptibilidade e calculada na aproximac;ao de acoplamento independente da energia.

Uma interac;ao de troca, tipo RKKY, e somado ao Hamiltoniano do modelo. Para

acoplamento ferromagnetico, obtem-se efeito Kondo de dois estagios. 0 est ado fundamental e

singleto com defasagem de 1r /2 na banda de conduc;ao. Para acoplamento antiferromagnetico

fraco, urn efeito Kondo e obtido. Para fortes acoplamentos antiferromagneticos, 0 est ado

fundamental e singleto sem defasagens. Urn ponto fixo instavel e observado separando as

regioes de estado fundamental Kondo e antiferromagnetico. Nesse ponto a susceptibilidade

e nul a e a defasagem e indefinida.



This work introduces an extension of the Numerical Renormalization Group approach to

compute thermodynamical properties of impurities in metals, based on a novel logarithmic

discretization of the conduction band. On the basis of the new method, the thermal

dependence of the magnetic susceptibility for the Kondo limit of the two-impurity Anderson

model is computed. As another illustration, the impurity spectral density for the same model

is calculated analytically in the weakly correlated regime.

The new approach takes advantage of the parity-inversion symmetry of the model to

discretize differently the odd and the even conduction channels (for Ni impurities, the

conduction band could likewise be divided into Nj channels, each of which would be

discretized in a different way). The resulting mesh describes better the continuum of the

conduction states than the mesh in the standard Numerical Renormalization Group method;

as a consequence, the new procedure is substantially less expensive when computing any

given thermodynamical property with a given accuracy, thus we are able to compute the

temperature dependence of the magnetic susceptibility with a small fraction of the effort

involved in the recently reported computation of the ground state properties for the two

impurity Kondo model.

As in previous Renormalization Group work, the model Hamiltonian is diagonalized

within the energy-independent coupling approximation. One well-known shortcoming of this

approximation is its inability to generate antiferromagnetic RKKY couplings between the

impurities; to compensate, again following previous work, we have added to the Hamiltonian

an artificial exchange coupling 10. For weak antiferromagnetic or ferromagnetic couplings, the



effective magnetic moment of the impurities decreases with temperature, and as in the one-

impurity Kondo effect, the ground-state conduction band is phase shifted by 7r /2. For strong

ferromagnetic coupling, the Kondo effect takes place in two stages, one for each conduction

channel. For strong antiferromagnetic coupling, the magnetic moment also decreases, rapidly,

with temperature, but the ground state conduction-band phase shift is zero. The regions

of zero and 7r /2 ground-state phase shifts are separated by an unstable fixed point. At this

point, the magnetic susceptibility vanishes.
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Capitulo 1

No inicio da decada de 60 a existencia de moment os magneticos localizados em metais

nao magneticos com impurezas de orbitais d e f nao totalmente preenchidos era urn

fenorneno bast ante conhecido experimentalmente, mas sem uma analise profunda sobre

significado ou condic;Oespara sua ocorrencia. Em 1961, P. W. Anderson[l) apresentou a

primeira descric;ao formal de momentos magneticos localizados em metais. Ele propos urn

modelo simples levando em conta a correlac;ao Coulombiana entre eletrons de spins opostos

ocupando 0 mesmo orbital da impureza. Essa interac;ao dificulta a dupla ocupac;ao no orbital,

possibilitando a ocorrencia de momento magnetico liquido na impureza.

o grande sucesso do modelo de Anderson na descric;ao de metais com lmpurezas

magneticas diluidas, e a facilidade de inclusao de termos mais realisticos, 0 tornou urn dos

principais modelos nos estudos desse tipo de sistema. Esse modelo foi muito import ante no

entendimento do problema Kondo[2) e atualmente e 0 modelo mais promissor nos estudos

das propriedades anomalas dos sistemas fermions pesados e de sistemas com flutuac;oes de

valencia.

Neste trabalho nos usamos 0 modelo de Anderson para estudar 0 problema de duas

impurezas interagentes num metal como aplicac;ao de uma nova abordagem do metodo

do Grupo de Renormalizac;ao Numerico desenvolvido por Wilson[3). Na sec;ao 1.1.1

apresentaremos 0 modelo analisando todos os seus term os e discutindo alguns limites de



algumas caracteristicas importantes. Na se<;ao 1.2 faremos uma revisao de estudos e

aplica<;oes do modelo. Finalmente, na se<;ao 1.2.1 faremos uma discussao do modelo de

Apresentac;;ao do modelo

Momentos magneticos localizados ocorrem ern metais ~ag!!~s contendo impurezas

_ionicas corn camadas de valencia interna (orbitais d ou f incompletos). Os orbitais de

valencia sao blindados por orbitais mais externos completarnente cheios. Exemplos de

impurezas desse tipo sao os metais de transi<;ao, os lantanideos e actinideos.

Para descrever esse tipo de sistema, Anderson!l] supos que 0 metal hospedeiro nao

magnetico poderia ser represent ado por uma banda de eletrons de condu<;ao corn ~stados~----
? _deB1()Gh_com energia Ek e momentum k. 0 nivel acrescentado pela impureza magnetica e

caracterizado pela energia do orbital d (f) Edu, corn degenerescencia de spin u. No metal

real os eletrons de condu<;ao consistem de eIetrons de camadas S ou p. A banda de condu<;ao
. - -

pode ser suposta simetrica ern torno do zero deenergias, colocada no nivel de Fermi. A

impureza e urn nivel separado da banda de condu<;ao--as autofun<;Oessao ortogonais. ,J

o modelo introduz a possibiIidade de transi<;Oesbanda de condti<;ao-impureza at raves da

hibridiza<;ao entre as fun<;oesde onda s dos eletrons de condu<;aoe d (ou f) dos orbitais das

impurezas. A hibridiza<;ao, ou taxa de transi<;ao, e Vk~ = r / 7r p( E), onde rea largura de

hibridiza<;ao ep( E) e a densidade de eletrons d~ condu~~por s-Pi-n.Outro aspecto importante

do modelo e a repulsao Coulombiana U entre eletrons de spins opostos que ocupam 0 mesmo



Figura 1.1: Modelo de Anderson de uma impureza, com correla~ao Coulombiana U entre
eletrons de spins diferentes ocupando 0 mesmo orbital na impureza. Os orbitais localizados
da impureza sao tipo d ou f. A intera~ao do orbital com a banda de condu~ao ocorre via
hibridiza~ao, V.

orbital na impureza, a qual reduz a probabilidade da dupla ocupa~ao do orbital da impureza.

7 Se a ener~a fd for negativa a ocupa~ao simples e favorecida, possibilitando a forma~ao de---_. ". -_ ..~, .._-- ..~---- .

momento magnetico. 0 Hamiltoniano que descreve 0 modelo de Anderson e

H = f: fkctckO' + fd L didO' + UdrdTd! d1 + V L (ctdO' + h.c.). (1.1)
~ 0' ~

onde 0 operador cL cria urn eletron de condu~ao com momentum k e spin (J, enquanto d!
cria uma particula no orbital localizado da impureza com spin (J. 0 modelo e representado,

de forma esquematica, na figura 1 com energia da impureza colocada acima do nivel de Fermi



Por causa do carater interno das camadas d e f os efeitos de correlac;ao Coulombiana

entre banda de conduc;ao e orbital da impureza, muito pequenos, saG desprezados. 0 termo

de hibridizac;ao represent a uma interac;ao de troca onde banda de conduc;ao e orbital de

impureza compartilham as mesmas partfculas, dessa forma, as particulas passam tempo

finito no orbital reduzindo a possibilidade de formac;ao de~tado.-m.agne~ Esse termo

7 independe do ll1.1meroquantico azim1Jtal.~ orbital e em geral e tratado como uma constante,

independente da energia ou vetor de onda. Em metais, a hibridizac;ao, em geral, e pequena

comparada com a correlac;aQ-Qoulombiana; para a energia do orbital negativa (td < ~O)L(l,

relac;ao entre banda e cO:J:'relac;aodetermina se 0 estado fundamental e magnetico ()llI!~O. A

hibridizac;ao, junto com a correlac;ao entre banda e impureza, e responsavel por fiutuac;oes

de valencia.

o Hamiltoniano proposto por Anderson continha inicialmente apenas a degerescencia de

spin no orbital da impureza, mas e facil estende-lo para levar em conta a degenerescencia

orbital das camadas de f. Outros termos ainda podem ser incluidos no modelo para descrever

urn sistema mais realistico, como por exemplo campo cristalino e interac;oes entre dois

eletrons arbitrarios de orbitais diferentes. Tambem pode ser incluido 0 termo de interac;ao

Coulombiana entre impureza e banda de conduc;ao. Sua forma estendida para descrever urn

rede de moment os localizados, 0 modelo de Anderson peri6dico (ou mesmo 0 de multiplas

impurezas) e muito importante para descrever propriedades de fermions pesados.

E interessante observarmos casos limites do modelo de Anderson. No limite onde a

largura do nivel do orbitallocalizado e muito menor que a interac;ao Coulombiana (r < < U

e r « Itdl), podemos grosseiramente desprezar a hibridizac;ao V. 0 nivel e entao ocupado

pelo menos por urn eletron, se td < 0 (isto e, abaixo do nivel de Fermi).\Quando 0 nivel esta

duplarnente ocupado, sua energia e 2td + U. Se esta for negativa: os rnornentos rnagneticos

dos eletrons se compensarao mutuamente, e a impureza sera nao magnetica. Se 2td + U > 0

o nivel sera ocupado por apenas urn eletron e a impureza sera magnetica.

Outro caso limite ocorre quando urn nivel ressonante e formado no nivel de Fermi e a



largura da hibridiza~ao e muito maior que a intera~ao Coulombiana, f.d, U « r. Nesse caso

a impureza e parcialmente ocupada por spins 1/2 e -1/2, ao II)esmo tempo. Portanto, a
I

impureza e nao magnetica; apenas flutua~oes no mimero de ocupa~ao para spins diferentes

podem resultar em urn momento magnetico de curto tempo de vida. Esse fenomeno e

conhecido como Flutua~ao de Spins Localizados.

Quando a energia do estado duplamente ocupado e nula, 2f.d + U = 0, e a banda e

semi-preenchida, 0 modelo de Anderson e simetrico em rela~ao ao nivel de Fermi, i.e.,

o Hamiltoniano possui simetria particula-buraco. 0 modelo torna-se invariante frente it

transforma~ao c -+ ct, d -+ cJf. Existe urn operador, 0 qual sera discutido mais adiante,

relacionado com essa simetria, que comuta com 0 Hamiltoniano. Esse operador, cUJa

componente z e a carga tradicional, obedece as regras de comuta~ao de spin 1/2.

o modelo de Anderson original considera apenas uma impureza interagindo com uma

banda de condu~ao, aproxima~ao valida para concentra~Oes menores que 1%. Para

sistema pode ser descrito por uma generaliza~ao do modelo.

Ligas magneticas diluidas apresentam urn minimo na resistimcia em baixas temperaturas,

conhecido como efeito Kondo. Esse minimo nao pode ser devido a fonons ou espalhamento

por impurezas nao magneticas. Em 1964, Kondo[4] demonstrou ser 0 minimo na resistividade

devido ao espalhamento de eletrons de condu~ao pelas impurezas magneticas. Ao contrario

da contribui~ao de fOnons 0 espalhamento magnetico aumenta a medida que a temperatura

cai: quando a temperatura vai diminuindo a intera~ao magnetica entre a impureza e os

eletrons de condu~ao torna-se mais importante. Os eletrons de condu~ao de spin oposto ao

magnetico naquela regia<>.Como consequencia, em temperaturas mais baixas a resistividade

sentira a contribui~ao de urn centro espalhador nao magnetico. Atualmente, sabe-se que 0

estado fundamental desse sistema e nao magnetico, e devido it blindagem do spin da impureza

a banda de condu~ao sofre uma defasagem de 7r /2.



~

IJ
I

1··········ml·············1::::::::::::::::::::::::S i ::::::::::::::::::::::::::::::. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~"""""""""""="""""""""""""""::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~k:::::::::::...............................

Figura 1.2: Modelo Kondo de uma impureza. Esse modelo apresenta urn momento magnetico
de spin no orbital de impureza, 0 qual tern interac;ao de troca, J, com a banda de conduc;ao.

Para estudar este sistema, Kondo[4) analisou urn modelo baseado na suposi<;ao de que se

existe momento magnetico na impureza, esse momento pode ser descrito por urn operador de

spin S e, desde que a impureza esta inserida no metal, esse momento interage com os spins

dos eletrons da banda de conduc;ao atraves de uma intera<;ao de troca J. 0 Hamiltoniano

de Kondo e 0 seguinte:
00 t .. t ..

H = LfkCkuCku + LJS,CkI!UI!IICkll (1.2)
ku kk'

onde S e 0 spin da impureza e UI!II sao as matrizes de Pauli. 0 modelo e represent ado na

Particularmente, cabe observar que 0 modelo de Anderson e mais geral que 0 de Kondo.

A exist€mcia de urn momento magnetico na impureza no modelo de Anderson ocorre quando

a energia fd < 0 e U » IVI. Atraves da transforma<;ao de Schrieffer-Wolf [28),0 modelo de

Anderson neste limite se reduz ao de Kondo com uma interac;ao de troca sempre negativa



Nesse trabalho nos deteremos em analisar 0 modelo de Anderson nessa regiao de para-metros,

onde ele se reduz ao modelo Kondo.

Com 0 Hamiltoniano (1.2) acima, Kondo calculou a resistividade usando teoria de

pertubac;ao ate segunda ordem em J. Ele encontrou nao so que a resistividade 'R(T) crescia,

mas divergia logaritmicamente com a temperatura.

S(S + 1)(JIN)2
'R(T) '" [1 - 2( J1N)p In kT 1D]2'

onde J e a interac;ao entre 0 spin da impureza com a banda, pea densidade de est ados

na banda proximo ao nivel de Fermi, S e 0 spin da impureza e N e 0 mimero de eletrons

interagentes com a impureza. A temperatura caracterlstica na qual ocorre a divergencia e

denominada Temperatura de Kondo Tk. Ela indica que a interac;ao tornou-se import ante e

os eletrons de conduc;ao passam a neutralizar 0 momento magnetico. A temperatura Kondo,

segundo a Referencia [23], e dada por

Todas as propriedades-resistividade, susceptibilidade, calor especifico, etc.-escalam com a

temperatura Tk. Em particular, Tk indica a passagem de urn comportamento tipo Curie

(sistema com impureza magnetica) para tipo Pauli (impureza integrada na banda) na

susceptibilidade magnetica.

o processo de blindagem do momento magnetico na impureza eleva a densidade de

eletrons em torno da impureza, 0 que provoca uma defasagem dos est ados de Bloch e urn

deslocamento nos niveis de energia. A defasagem obedece a regra de soma de Friedel e no

problema Kondo e 7r 12, a temperatura nula.

No Hamiltoniano de Kondo podemos observar que a impureza e ocupada por urn eletron,

e portanto existe urn momento magnetico localizado. 0 numero de ocupac;ao na impureza



e inteiro. No modelo de Anderson, mesmo no caso limite de V « U e Ed < 0, quando

a ocupa<;ao por urn eletron e favorecida, ha flutua<;6es na ocupa<;ao do orbital. Isso ocorre

porque ainda existe hibridiza<;ao, embora muito pequena. Por causa da equivalencia, estes

dois modelo aparecem sempre juntos nos trabalhos sobre impurezas magneticas em metais

nao magneticos, de forma que muitos resultados obtidos para urn modelo valem para 0 outro,

claro, dentro dos Iimites da equivalencia.

1.2 Estudos e Aplica~oes

Por fornecer uma descri<;ao formal das condi<;Oespara existencia de momentos magneticos

localizados, 0 modelo de Anderson se tornou import ante para estudos de sistemas nao

magneticos com impurezas magneticas localizadas, sendo por isso objeto de numerosos

trabalhos. Atualmente e urn dos principais modelos utilizados nos estudos de compostos

de fermions pesados, de valencia flutuantes e de oxidos supercondutores. 0 modelo e usado

para calcular propriedades dinamicas e termodinamicas destes sistemas. Nesta se<;aofaremos

uma revisao dos resultados fundamentais para 0 Hamiltoniano de Anderson de uma impureza

e discutiremos algumas de suas aplica<;6ese tecnicas usadas para sua diagonaliza<;ao.

Para estudar 0 modelo que leva seu nome, Anderson[l) usou 0 metodo de Hartree-Fock,

o qual fornece resultados exatos apenas no limite de V2 > > U, no caso V2 ~ U fornecendo

urn estado fundamental magnetico. Como ja mencionado acima a aplica<;ao de metodos

pertubativos ao modelo de Anderson, e tambem ao modelo Kondo(4) encontram divergencias

inesperadas, em temperaturas muito baixas, 0 que causou grande interesse teorico no estudo

de ligas magneticas diluidas. A partir de entao varios outros metodos foram usados; em



particular Yosida e colaboradores[61, usando metodo variacional, e Takano e Ogawa[71 ,

usando teoria de campo medio, encontraram corretamente urn estado fundamental nao

magnetico, corn uma susceptibilidade de Pauli ern baixas temperaturas (X = C ) para 0

modelo Kondo.

Urn completo entendimento do estado fundamental, e de todo 0 problema Kondo, so

foi obtido mais tarde por Wilson[31. Ele introduziu 0 metodo de Grupo de Renormaliza~ao

Numerico (GRN) e 0 aplicou ao Hamiltoniano Kondo. 0 metodo foi 0 primeiro a fornecer

urn resultado quantitativo para propriedades fisicas do modelo Kondo. Wilson mostrou que

a susceptibildade passa de uma lei de magnetismo de Curie ern altas temperaturas, corn

correc;oes pertubativas, para urn magnetismo de Pauli ern baixas tempraturas. A passagem

entre as duas regi6es e caracterizada pela temperatura de Kondo Tk que define a escala de

energia caracteristica do modelo. Os calculos de GRN most ram que 0 momento magnetico

eficaz, dado pela equac;ao

sendo F uma func;ao universal.

o GRN foi logo depois empregado no estudo da susceptibilidade do modelo de

Anderson[22]. Esse estudo estabeleceu tres regimes de parametros distintos para 0 sistema

com alta correlac;ao Coulombiana: (a) regiao de impureza vazia (€d ~ f); (b) regiao de

valencia mista (I €dl ~ f);(c) regiao Kondo (-€d ~ f). Na regiao Kondo a susceptibilidade

do modelo de Anderson e praticamente igual a do modelo Kondo com uma temperatura

Kondo efetiva.

Os resultados de Grupo de Renormalizac;ao Numerico para os modelos de Anderson e

Kondo de uma impureza foram reforc;ados com a soluC;aoexata obtida usando-se 0 Betbe

Ansatz [8], e outras tecnicas de calculo, de forma que a termodinamica dos dois modelos e



agora bem estabelecida.

Para calculos da propriedades dinamicas de ligas magneticas diluidas ainda nao existe

metodo definitivo. 0 Bethe Ansatz nao e ainda aplicavel a este caso, de forma que metodos

aproximativos sao necessarios. Os varios metodos utilizados ate agora mostraram muito

bons resultados em aplicac;6es espedficas. Metodos usando teoria de pertubac;ao e esquema

de desacoplamento por func;6es de Green falham em baixas temperaturas. Os que exploram

as degenerescencia dos orbitais d e f ( expanC;ao l/N), tais como: aproximaC;ao "no-

crossing" [32l, "slave-boson,,[9l eo metodo variacional de Gunnarsson-Schonhammer[34l, sac

eficientes tanto para calculos dinamicos quanto termodinamicos. Umas de suas limitac;6es e

nao conseguir tratar a baixa degenerescencia de spin de forma adequada. As tentativas de

aplicaC;ao destes metodos a sistemas periodicos e de multiplas impurezas nao tern alcanc;ado

resultados satisfatorio

o metodo de Monte Carlo Quantico[lll e capaz de realizar calculos termodinamicos e

dinamicos e pode tratar sistemas periodicos e de multiplas impurezas. No entanto, sua

eficiencia e limitada por dois problemas cronicos: urn e 0 "problema de sinal", que tern sido

contornado apenas para sistemas com simetria particula-buraco. 0 outro problema e suas

dificuldades em alcanc;ar temperaturas relativamente baixas, os melhores resultados chegam

urn pouco abaixo de 1O-2TkD, como consequencia nao e possivel determinar com seguranc;a

qual 0 estado fundamental.

As primeiras tentativas de aplicac;ao do metodo de Grupo de Renormalizac;ao Numerico

ao calculo de propriedades dinamicas empregou convoluc;6es na escala logaritimica de

energia[12, 13, 29l. Com esse procedimento, os calculos so sac justificaveis na regiao de

pontos fixos. Mas, recentemente porem, 0 GRN foi generalizado por Yoshida et al [14l, com

a introduC;ao de urn segundo parametro de discretizac;ao, que permite ao metodo calcular

propriedades dinamicas em todo 0 espac;o parametrico.



fermions pesados

Nos ultimos anos 0 modelo de Anderson, em sua versao periodica e de multiplas impurezas,

tern despertado grande interesse por suas possibilidades no esclarecimento das propriedades

Terras Raras. Umas dessas propriedades e a enorme massa efetiva adquirida pelos eletrons

de conduc;ao, de forma que esta classe de materiais e conhecida como fermions pesados

(heavy fermions). Nesta sec;aoiremos apresentar as caracteristicas desses materiais e discutir

as possibilidades do modelo de Anderson de explicac;ao de suas propriedades dinamicas e

Quando a temperatura dos metais cai para zero seu calor espeeifico tern urn

comportamento da forma C(T)jT = ,+BT2, onde , indica a contribuic;ao eletronica e

B a contribuic;ao devida a fonons. Em fermions pesados 0 coeficiente , e cent enas de vezes

maior que nos metais comuns e para baixas temperaturas e muito maior que BT2, 0 qual

pode ser desprezado em temperaturas menores que 20K. 0 valor de , para eletrons livres e

proporcional it massa efetiva dos eletrons. Obtem-se assim uma massa efetiva para 0 fermions

pesados da ordem de 103 vezes maior que a massa dos eletrons livres [, = 1620mJj(molK2)

para 0 CeA13, urn fermion pesado, enquanto , = 1.5mJj(molK2) para 0 Na, urn metal

comum]. Alem do mais, nos fermions pesados, ao contrario dos metais comuns, , depende

fortemente da temperatura, i.e. " = ,(T) mesmo para temperaturas proximo de zero.

Tambem, a susceptibilidade magnetica X(T) dos fermions pesados, apresenta uma

dependencia com a temperatura contrast ante com ados metais normais. Em altas

temperaturas 0 comportamento obedece it lei Curie, devido aos Ions magneticos. Mas em

temperaturas abaixo de 20K, a susceptibilidade fica relativamente estabilizada, variando

pouco, e e pelo menos duas ordens grandeza maior que a susceptibilidade de Pauli

(independente da temperatura), dos metais normais nesta regiao. A figura 3 mostra 0 grafico

do calor espeeifico para 4 sistemas de fermions pesados. 0 calor especifico e pelo menos duas
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Figura 1.3: Calor espeeifico, a pressao constante, caracterlstico de alguns sistemas de
fermions pesados. Os valores do calor espeeifico desses sistemas sao centenas de vezes maiores
que nos metais comuns. Observe a forte dependencia com a temperatura em temperaturas
abaixo de 10K. Grafico extraido da referencia [20].

mesmo para temperaturas abaixo de 10K.

Uma outra propriedade de comportamento especial nos fermions pesados e a resistividade.

cresce com 0 decrescimo da temperatura, ao contrario do que ocorre nos metais normais,

e em temperaturas suficientemente baixas ela volta a decrescer na forma convencional,

p(T) = p(O) + PeeT2, com urn coeficiente Pee, 0 qual mede a importancia do espalhamento

eletron-eletron, muito maior que no caso normal. (p = 35J.tS1cm para 0 CeA13, enquanto

pee = 6.4 X 10-5pOem para 0 Na). Alem disso a resistividade dos fermions pesados varia



Dessas observac;oes podemos ter uma visao do que ocorre fisicamente nesses materiais.

A susceptibilidade magnetica indica que, a altas temperaturas, existe uma colec;ao de

moment os locais cujas magnitudes sao pr6ximos dos encontrados em atomos livres. A baixas

temperaturas seu valor alto e quase independente da temperatura, indica urn metal com

alta densidade de est ados nas viz inhac;as do nivel de Fermi; tambem 0 alto valor do calor

espeeifico sugere que eletrons de massa efetiva muito grande dominam 0 comportamento

termico em baixas temperaturas. Da resistividade conclui-se que, a baixas temperaturas

o sistema se comporta como urn liquido de Fermi formado por eIetrons pesados, os quais

sao espalhados por impurezas, flutuac;oes de spin localizados, e por eles mesmos, chegando,

em alguns casos, a uma fase supercondutora. A transic;ao entre 0 comportamento de altas

e baixas temperaturas nao ocorre bruscamente mas de forma raz oavelmente suave, isto e,

nao ocorre uma transic;ao de fase nem divergencias das suas propriedades. No decorrer desta

transfomac;ao, quando a temperatura decresce, os moment os locais desaparecem dando lugar

a eletrons itinerantes pesados. 0 que parece ocorrer e que os moment os localizados passam

a interagir cada vez mais fortemente com os eletrons de conduc;ao a medida que baixa a

temperatura, de forma que os moment os magneticos se anulam gerando eletrons itinerantes

de massa efetiva muito grande. as moment os localizados passam a fazer parte do liquido de

Fermi. Existe uma temperatura T* (temperatura de coerencia) caracterizando a passagem

entre os regimes de alta e baixa temperatura.

Comparando as propriedades dos sistemas fermions pesados e do modelo de Kondo, com

energia da impureza abaixo do nivel de Fermi, observa-se que algumas tern comportamentos

muito semelhantes. Por exemplo, 0 momento magnetico da impureza e compensado par

eletrons de conduc;ao em baixas temperaturas. Poderia imaginar-se que os sistemas fermions

pesados pudessern ser descritos por urn modelo Kondo generalizado, uma vez que estes

sistemas most ram alguns aspectos semelhantes ao de uma impureza multiplicado pela

concentra<;ao de ions localizados. No entanto, em temperaturas muito pr6ximas de zero,

os eletrons de conduc;ao colidem, predominantemente de forma elastica, com os ions. As



func;oes de onda eletronica se interferem coerentemente resultando em estados de Bloch. 0

modelo Kondo de uma impureza nao consegue descrever efeitos dessa coerencia a baixas

temperaturas dos fermions pesados.

Em particular, urn grande problema e 0 comportamento da resistividade. A baixas

temperaturas nos dois sistemas, Kondo e fermions pesados, ela cresce com 0 decrescimo da

temperatura ate alcanc;ar urn maximo em determinada regiao proximo de zero. A partir

dai 0 modelo Kondo da resitividade constante com a temperatura T, enquanto nos fermions

pesados, verifica-se experimentalmente que ela comec;aa cair com T2, uma caracteristica de

eletrons de Bloch na rede.

Por outro lado, a susceptibilidade no modelo Kondo apresenta urn comportamento

tipo Curie-Weiss por causa da compensac;ao parcial dos momentos locais pelos eletrons

de conduc;ao. Como nos fermions pesados os moment os magneticos interagem entre si

atraves dos eletrons de conduc;ao, interac;ao tipo RKKY (Rudermann e Kittel, Kasuya, e

Yoshida, [42)), havera uma contribuic;ao tipo campo molecular de Weiss para a temperatura

de Curie-Weiss.

E observado que os efeitos de coerencia aumentam com a concentrac;ao de ions magneticos,

indicando que a interac;ao entre os moment os magneticos localizados e importante. 0

passo inicial para estudar esses compostos e, entao, calcular sistemas de duas impurezas

interagentes. No Hamiltoniano Kondo original os eIetrons sao confinados ao orbital da

impureza (0 mimero de ocupa~ao nf no orbital e inteiro), mas, na realidade, os eletrons

do orbital da impureza podem pular para a banda de conduc;ao, como ocorre no modelo

de Anderson. Nesse caso, 0 numero de ocupac;ao, nj, no orbital e nao inteiro. Como

consequencia disso, os estados de fermions pesados a baixas temperaturas sao superposic;oes

dos eletrons localizados e dos eletrons de conduc;ao. Portanto, e necessario trabalhar com

urn Hamiltoniano que permit a urn numero variavel de eletrons no orbital f e contenha

uma grande quantidade de nivel orbitais de impureza. Ve-se, asim, que 0 Hamiltoniano de

Anderson periodico e urn dos mais indicados, no entanto, resolve-lo exatamente ainda nao e



possivel, mas urn pas so inicial e estudar 0 modelo de Anderson de duas impurezas.

Urn ponto importante a se observar e que no caso de uma impureza no limite Kondo

existe apenas uma escala de energia caracteristica: todas propriedades fisicas escalam com

a temperatura de Kondo TK. No caso da rede de impurezas magneticas outras escalas irao

aparecer. No de duas impurezas, como veremos no modelo de Anderson simetrico, a interac;ao

RKKY e uma delas.



1.3 Duas Impurezas Magneticas em Metal nao Magnetico

Como vimos na se~ao anterior alguns comportamentos anomalos dos fermions pesados sao

atribuidos a competi~ao entre 0 efeito Kondo e a intera~ao indireta entre impurezas. Urn

dos grandes interesses dos estudos nesta area e determinar as regioes onde 0 efeito Kondo e

estavel ou instavel, alem disso descrever a transi~ao entre estas regioes. 0 Hamiltoniano de

Anderson Periodico (PAM) e urn dos modelos mais promissores para descri~ao de fermions

pesados, porem sua diagonaliza~ao ainda nao e possivel fora dos limites triviais. Com isso,

procura-se estudar urn varia~aa mais simples do modelo que mantenha as suas caracteristicas

mais importantes para determina~ao do est ado fundamental do fermions pesados. 0 modelo

de Anderson com duas impurezas, embora pouco realist a, e 0 mais simples modelo que

mantem a competi~ao entre 0 est ado singleto Kondo, onde os spins das impurezas saa

compensados pelo spin efetivo devido aos eletrons da banda na vizinhan~a, e 0 estado singleto

antiferromagnetico, onde os spins das impurezas se compensam mutuamente alinhando-se

antiparalelamente.

o modelo de duas impurezas sera apresentado nesta se~ao que esta dividida em tres

partes. Na primeira, faremos uma descri~aa das propriedades e caracteristicas do modelo,

discutiremos a competi~ao RKKY e efeito Kondo, e discutiremos as leis de conserva~ao e

simetrias do modelo. Na segunda parte sera feita uma breve revisaa dos trabalhos teoricos

da literatura. Na terceira, apresentaremos urn resumo dos resultados obtidos neste trabalho.

Propriedades e caracteristicas

H = f: €kctckU + €dL d!idUi + UL dtdTidtd!i + V L (eik.R·cLdui + H.c.). (1.8)
ku 17' kui

onde i=1,2 especifica as impurezas e Ri = ±R/2 e a posi~aa.

Os niveis de impureza saa degenerados com energia €d. 0 modelo e represent ado
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Figura 1.4: Modelo de Anderson de duas impurezas mostrado de maneira esquematica
ressaltando a interac;ao entre impurezas atraves dos eletrons de conduc;ao. No limite de
U > > r, a existencia de urn momento magnetico liquido e favorecido.

esquematicamente na figura 1.4 para U muito maior que V, quando urn momento magnetico

liquido e formado nas impurezas. A impureza interage com a banda de conduc;ao at raves

da hibridizac;ao que result a numa interac;ao de troca ("exchange") efetiva entre 0 spin

da impureza e 0 spin dos eletrons de conduc;ao (ver sec;ao anterior). Essa interac;ao e
sempre negativa. Como ressaltado na figura 1.4, se as impurezas estao razoavelmente

pr6ximas, eletrons de conduc;ao sofrem interac;ao das duas ao mesmo tempo, de forma que

as impurezas estarao interagindo entre si indiretamente. Esse tipo de interac;ao e conhecida

como RKKY [42]). A interac;ao RKKY tern comportamento oscilante entre valores negativos

e positivos, dependendo da distancia R entre impurezas, como mostrado na figura 1.5 . No

limite de R -+ 00 a interac;ao decai como cos(KfR)f(KfR)3. Em valores intermediarios,

outros termos contribuirao dando urn carater anisotr6pico it interac;ao RKKY.
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Figu!a 1.5: Interac;a.o RKKY em func;a.o de KF.R. Essa interac;a.o surge no modelo de
Anderson em quart a ordem na hibridiza.c;a.o V .

No modelo de Anderson, a intera.c;a.o RKKY esta embutida no Hamiltoniano atraves da

hibridizac;a.o que gera uma interac;a.o efetiva entre impureza e eletrons de conduc;a.o que, por

sua vez, gera a interac;a.o indireta entre impurezas. A interac;a.o RKKY aparece em segunda

ordem pertubativa no acoplamento efetivo impureza-banda e; portanto, em quart a ordem

na hibridizac;a.o do modelo de Anderson. Em alguns trabalhos, uma interac;a.o de troca entre

spins das impurezas da forma - 1081.82-com 10 sendo a forma assint6tica da RKKY, e

adicionada ao modelo para simular fenomenologicamente a intera.c;a.o RKKY, de forma a se

ter urn maior controle sobre os para.metros que determinam 0 comportamento do modelo.



o efeito da intera~ao RKKY e ordenar os spms da impureza- ferromagneticamente

se for positiva e antiferromagnetica se for negativa-enquanto que 0 efeito Kondo tende a

quebrar esse ordenamento atraves da blindagem dos spins. Essa competi~ao entre 0 efeito

Kondo e a intera~ao RKKY determina regi6es caracteristicas no espa~o de parametros onde

a predominancia de urn ou outro leva a diferentes estados fundamentais. Se a temperatura

Kondo TK e muito maior que a 0 acoplamento RKKY (isto e, 0 acoplamento efetivo entre

impureza e banda de condu~ao e muito maior que 0 acoplamento entre impurezas) 0 momento

magnetico de cada impureza sera compensado individualmente, 0 est ado fundamental e

singleto com as duas impurezas isoladas. Quando 0 acoplamento RKKY e muito maior que

Tk, dois casos distintos ocorrem: se IRKKY < 0 (caso antiferromagnetico), as impurezas

se acoplam, antes de sentir qualquer efeito tipo Kondo, e seus spins formam urn est ado

singleto isolado da banda de condu~ao; se IRKKy > 0 (caso ferromagnetico), as impurezas

se acoplam num estado magnetico tripleto, urn efeito Kondo de dois estagios ocorre ate a

forma~ao de urn estado singleto com os spins dos eIetrons da banda. Neste ultimo caso,

qua!,ldo a temperatura vai diminuindo os graus de liberdade dos spins vao sendo eliminados

em duas etapas: spin 1 para spin 1/2 seguido de spin 1/2 para spin O.

Quando ocorre efeito Kondo, alguns eIetrons da banda passam a blindar 0 spm das

impurezas, 0 efeito na banda de condu~ao e uma defasagem de 6 = 1r/2 nos niveis de energia

de banda. Quando ocorre acoplamento antiferromagnetico 0 isolamento das impurezas

acopladas nao provoca nenhuma mudanc;a na banda de conduc;ao. Essa diferenc;a de fase

distingue 0 regime Kondo e 0 Antiferromagnetico.

o Hamiltoniano de Anderson de duas impurezas apresenta simetrias que podem ser

exploradas na sua diagonalizac;ao. E facil, observando a figura 1.4 , ver que a troca da

impureza 1 pela 2 nao altera 0 problema. 0 problema tern simetria de inversao em rela~ao

ao ponto medio entre as impurezas. Quando as impurezas estao separadas por uma distancia
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Figura 1.6: Estado fundamental para uma forte intera~ao RKKY negativa. As impurezas se
acoplam antiferromagneticamente, anulando seus spins. A compensa~ao dos spins desacopla
as impurezas da banda de condu~ao; nesse estado fundamental nao ocorrem defasagens nos
niveis de condu~ao.

R infinita 0 Hamiltoniano pode ser separado em dois problemas de uma impureza. No

entanto, quando R e finito os operadores de Wannier de condu~ao centrados em torno das

impurezas nao sao ortogonais e uma separa~ao trivial nao pode ser feita. Nao obstante,

a ortogonalidade pode ser obtida fazendo-se uma combina~ao linear par e outra impar dos

estados de condu~ao, tomando como origem 0 ponto medio entre as impurezas. Dessa forma,

a parte quadratica do Hamiltoniano e separado em partes par e impar, enquanto 0 termo

de intera~ao na impureza passa a ser urn mais complicado, considerando todos as possiveis

correla~oes entre os operadores pares e imp ares compativeis com a simetria de inversao de
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Figura 1.7: Estado fundamental tipo Kondo. Os spins das impurezas sao compensados pelos
spins dos eletrons de condu~ao. Essa forte intera~ao banda-impureza causa uma defasagem
de 1r/2 nos niveis de condu~ao. No caso de forte acoplamento ferromagnetico (figura b), os
eletrons de condu~ao blindam 0 tripleto de spin 1 das impurezas acopladas.

independe da energia, a hibridiza~ao entre impureza e banda de condu~ao e constante; se

td = -U /2 e se a banda for simetrica em relac;ao ao nivel de Fermi, entao existe simetria

particula-buraco, isto e, particula e buraco tern mesma energia em modulo. Nesse caso,

pode-se mostrar que existe urn operador chamado carga axial [261, 0 qual sera discutido

nos capitulos seguintes, que se conserva. Esse operador e tambem conservado no modelo

simetrico de uma impureza.



o problema de duas impurezas em metais come~ou a ser estudado ainda na decada de 60 por

Alexander e Anderson [351. Eles usaram 0 metodo de Hartree-Fock da mesma forma como

Anderson utilizou para estudar 0 caso de uma impureza. Com as dificuldades para resoluc;ao

do problema Kondo, s6 surgiram trabalhos relevantes para 0 entendimento do problema a

partir da decada de 80. 0 primeiro deles foi 0 de Jayaprakash, Krishna-murthye Wilkins

[151. Usando tecnica de scaling pertubativo, eles calcularam a susceptibilidade magnetica em

fun~ao da temperatura para os casos limites da relac;aa entre 0 acoplamento entre impurezas

/0 (veja sec;aa anterior) e a temperatura Kondo TK.

Para l/ol/Tk ~ 1, eles encontraram que os spins das impurezas se acoplam antes de serem

blindados pelos eletrons de condu~aa. Se /0 e negativo (antiferromagnetico), as impurezas

formam urn estado urn estado singleto (5 = 0) e naa ocorre efeito Kondo. Se /0 e positivo

(ferromagnetico), as impurezas formam urn est ado tripleto (5 = 1) ocorrendo efeito Kondo

em dois estagios, com estado final impureza-banda com spin zero. Para 0 caso l/ol/Tk ~ 1,

eles encontraram que as impurezas saa blind adas antes de qualquer tipo de acoplamento entre

elas. Esses primeiros resultados para a susceptibilidade saa ilustrados no grafico esquematico

obtido por Jayaprakash, Krishna-murthye Wilkins [151,mostrado na figura 1.8.

A tecnica usada por Jayaprakash et a1 [151e baseada na observa~ao de Hamiltonianos

efetivos que descrevem 0 sistema para escalas de energias sucessivamente mais baixas. 0

resultado e eficiente em altas temperaturas, mas as equac;6es de escala nao tern precisaa a

temperaturas inferiores Tk. Mesmo assim, eles conseguiram observar 0 efeito Kondo de dois

estagios, urn efeito descrito por poucas tecnicas.

Mudan~as substanciais no quadro obtido por Jayaprakash et al [151,s6 ocorreram com os

trabalhos de Jones e Varma[251 e Jones, Varma e Wilkins[261, em 87 e 88. Ate entao alguns

trabalhos usando metodo de integral funcional[16, 181,teoria de pertuba~aa[17, 361e outras

tecnicas analiticas[19, 201, eficientes no regime de altas temperaturas, obtiveram resultados

que apenas concordam com os resultados obtidos por Jayaprakash et al[151. Cragg e Lloyd[211
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Figura 1.8: Resultado obtido por Jayaprakash et al para " susceptibilidade magnetica
no modelo de Anderson com duas impurezas. Sao obtidos resultados para os limites de
acoplamento forte e fraco ferromagnetico, alem de forte acoplamento antiferromagnetico.
Devemos observar 0 efeito Kondo de dois estagios.

usaram 0 GRN para estudar 0 problema Kondo de duas impurezas no caso de separac;ao zero

e spin igual a urn.

Usando 0 metodo de Grupo de Renormalizac;ao Numerico, Jones e Varma[25] encontraram

que, mesmo quando a interac;ao entre as impurezas e muito menor que a energia Kondo, 0

comportamento assint6tico em baixa temperatura e de urn efeito Kondo correlacionado,

isto e, as impurezas interagem mesmo quando 1101 ~ Tk• Isto havia sido conjecturado por

Abrahams e Varma at raves de teoria de pertubac;ao de alta ordem.
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Figura 1.9: Resultados obtidos por Jones et al para 0 modelo Kondo de duas impurezas.
Devemos destacar 0 ponto crftico onde ocorre divergencias no coeficiente do calor espedfico
e na susceptibilidade staggered.

Jones et al. [26] tambem usaram 0 GRN e calcularam as susceptibildades magnetica e

"staggered", 0 calor espedfico, razao de Wilson-Sommerfeld e correlat;ao entre impurezas

em temperatura zero. Eles encontraram urn ponto crftico no regime antiferromagnetico

caracterizado por divergencias no coeficiente do calor espedfico e na susceptiblidade

"staggered". Este ponto critico em 10 ~ 2.4Tk separa a regiao de estado fundamental singleto

Kondo da regiao singleto antiferromagnetico. A razao de Wilson-Sommerfeld (definida como



onde S e 0 spin da impureza, J.l e 0 magnet on de Bohr ego fator giromagnetico eletronico)

varia fortemente com a relac;ao Io/Tk, e aproxima-se de zero no ponto critico. Nesse ponto Tk

varia em cerca de duas ordens de grandeza. Devido a falta de precisao perto do ponto critico,

eles apenas fizeram especulac;6es sobre 0 comportamento da susceptibilidade magnetica perto

do ponto fixo. Eles indicaram que a susceptibilidade decaia neste ponto. Seus resultados sao

mostrados na figura 1.9.

A descoberta do ponto critico gerou muitas controversias, pois na mesma epoca Fye,

Hirsch e Scalapino[241 usando Monte Carlo Quantico no Hamiltoniano de Anderson, e depois

Fye e Hirsch[271 no Hamiltoniano Kondo, nao obtiveram nenhum indicio de criticalidade.

No entanto, seus res~ltados concordam com 0 quadro geral dos obtidos por Jones et al[261.

Alem disso, Fye et al.r241encontraram que os spins das impurezas nunca chegam a formar

urn estado tripleto quando T -+ 0 no regime ferromagnetico. Fye e Hirsch[271encontraram

que a correlac;ao spin-spin das impurezas cresce com 0 decrescimo da temperatura ate a

temperatura Tk, quando passa a ser uma constante (diferente de zero). Os dois trabalhos

usando Monte Carlo nao conseguem distinguir os diferentes regimes de escala de J ayaprakash

et al.r151 para correlac;6es ferromagneticas. Isto ocorre por causa das limitac;oes do metodo

em baixas temperaturas.

A partir de entao 0 entendimento do ponto critico no problema de duas impurezas

se tornou 0 principal objetivo dos trabalhos nesta area. Usando teoria de campo medio

com "slave boson", Coleman[331 estudou 0 Hamiltoniano de Anderson para impurezas

desacopladas. Ele calculou propriedades termodinamicas a partir de flutuac;oes no campo

medio e encontrou que 0 comportamento delas com a distancia entre as impurezas depende da

simetria da banda. Usando mesmo metodo Jones et al.r301estudaram as impurezas acopladas

com correlac;ao Coulombiana infinita. Estes encontraram para T = 0 dois possiveis regimes:

urn onde ocorre efeito Kondo e outro onde nao ocorre. No regime Kondo as bandas de

conduc;ao par e impar apresentam diferenc;as de fases diferentes, embora a soma das duas

seja 1r. Nenhuma diverg€mcia foi encontrada nas propriedades termodinamicas nestes dois



trabalhos.

Sakai et ai[29] usaram 0 Grupo de Renomaliza<;ao Numerico para calcular 0 espectro de

excitac;ao do modelo de Anderson de duas impurezas. Eles concluiram que 0 ponto critico

surge pelo fato de Jones et ai. (26) considerarem constantes de acoplamento independentes

da energia. Naquele trabalho a func;ao espectral e calculada usando-se uma convoluc;ao

Gaussiana, procedimento que limita os calculos a regiao de pontos fixos do metodo GRN.

Saso (37)usou 0 metodo variacional no problema Kondo e encontrou divergencias apenas no

limite de degenerescencia orbital infinita. Ele observou algum aumento na susceptibilidade

"staggered", mas nada pade ser tirado como conclusao.

o conflito entre GRN e Monte Carlo, duas tecnicas essencialmente exatas, foi estudado

por Affleck e Ludwig [31] atraves de uma nova abordagem para teoria de campo conforme

(com simetria particula-buraco), que e exata na regiao de criticalidade. No problema de duas

impurezas acopladas a regra da soma de Friedel diz que 0 deslocamento de fase (<5)total,

devido aos dois canais, deve ser 1r, pois dois spins eletranicos sao compensados. Poderia

ser esperado que os deslocamentos de fase fossem diferentes em cada canal. Por exemplo, 0

canal par poderia ter urn deslocamento de fase maior que 1r /2, enquanto no canal impar

o deslocamento de fase seria menor que 1r/2 e 0 deslocamento total seria 1r. Affleck e

Ludwig mostraram que a simetria particula-buraco e a simetria de tempo-reverso limitava

o deslocamento de fase a zero e 1r /2 e que ocorria uma transic;ao de fase entre as regiOes

de efeito Kondo (<5p = 1r /2 ; p= par, impar) e de acoplamento antiferromagnetico (<5p = 0).

Eles obtiveram, ainda, que os operadores que surgem devido ao nao uso da aproxima<;ao

K R -+ KFR sao irrelevantes.

Nos trabalhos de Jones et al[25,26], usando GRN, a simetria particula-buraco surge

devido a aproximac;ao K R -+ KFR no acoplamento entre banda e impureza. Nao foram

possiveis calculos fora dessa aproximac;ao usando 0 metodo GRN ate 0 termino de nosso

trabalho, de forma que tambem usamos esta aproxima<;ao. A generaliza<;ao do metodo para

calculos nesse sentido tern sido feita por Oliveira e Lima [43].



Em trabalho mais recente, Fye [41]examina mais detalhadamente 0 hamiltoniano Kondo

de duas impurezas usando 0 metodo de Monte Carlo Quantico de forma mais controlada.

Ele nao observa nenhum comportamento anomalo nos seus resultados e conclui que as

anomalias obtidas anteriormente [25, 26. 31] ocorrem devido a aproximac;ao de acoplamento

independente da energia (K R -+ KFR). Fye, em seu trabalho, conseguiu alcanc;ar

temperaturas baixas 0 suficiente para observar anomalias caso ocorressem. Para nos,

parece claro que essa aproximac;ao introduz artificialmente simetria partfcula-buraco no

Hamiltoniano. Nao obstante, para efeito de comparac;ao com 0 trabalho de Jones et al,

e como teste da tecnica de calculo aqui introduzida, preferimos trabalhar na aproximac;ao

K R -+ KFR. a nao uso dessa aproximac;ao pode levar it quebra da simetria particula-buraco,

os operadores que surgem aparentam nao serem irrelevantes, como mostram resultados

obtidos recentemente [41,43.44].

Em recente trabalho, 0 modelo de Anderson de duas impurezas com correlac;ao

Coulombiana U = 00 foi estudado por Andreani e Beck [40]usando uma nova abordagem

via metodo variacional. Urn termo de interac;ao indireta da forma -JSt.S2 e introduzido

no Hamiltoniano. as resultados para uma impureza, usados como teste reproduzem,

grosseiramente 0 quadro qualitativo dos resultados do Bethe Ansatz[8]. De forma que seus

resultados para temperaturas finitas se limitam it regiao T < IEfl. Para duas impurezas

seus resultados sao qualitativamente semelhantes aos obtidos por Jayaprakash et al [15].

Nenhum efeito de urn possivel ponto critico e encontrado. A func;ao de correlac;ao encontrada

reproduz razoavelmente bem a obtida por simulac;Oesde Monte Carlo. Adicionalmente,

eles encontram uma distancia critica Rc ~ 2.5/ Kf separando dois regimes distintos: para

R > Rc a interferencia entre a nuvens de blindagem em torno das impurezas e pequena

e as propriedades escalam com a razao Io/Tk, para R < Rc a energia de ligac;ao cresce

exponencialmente e surge uma nova escala caracteristica 8_ '" exp[1r Ef/{3f)). Em distancia

zero as impurezas se acoplam ferromagneticamente eo spin total e compensado parcialmente.

as resultados do metodo variacional sao muito sensiveis a escolha da base de func;oes de



onda, alem de nao poder-se estudar propriedades de liquidos de Fermi, de forma que esses

resultados exigem comprova~ao por outros metodos.

Neste trabalho nos usamos uma nova abordagem do metodo de Grupo de Renormaliza~ao

Numerico, para ca1cular a susceptibilidade magnetica do modelo de Anderson de duas

impurezas, no limite U > > V, D onde esse modelo se reduz ao de Kondo. 0 metodo permite

ca1culos em todas regi6es dos parametros, no entanto, nos damos enfase ao caso de f~rte

correla~ao Coulombiana impureza-banda de condu~ao, com a energia da impureza abaixo do

nivel de Fermi, caso que favorece a forma~ao de momento magnetico localizado na impureza.

Nossa nova abordagem reduz 0 tempo computacional e 0 erro implicito do GRN, permitindo

trabalhar com valores grandes do parametro de discretiza~ao A.

Nos obtemos 0 diagrama de fluxo de energias e calculamos a susceptibildade magnetica

para varios valores do acoplamento entre impurezas. Os diagramas de fluxo de energla

sao obtidos para os seis estados de mais baixas energlas, para 39 itera~oes. Nesses

diagramas observamos que nas primeiras itera~6es os niveis estao sempre no ponto fixo

de impurezas livres. Para forte acoplamento ferromagnetico os niveis sentem a influencia

do operador marginal do ponto fixo de acoplamento forte R = 0, formando urn patamar,

na regiao intermediaria do numero de itera~Oes. 0 ponto fixo de acoplamento forte

impureza-banda e estavel em baixas temperaturas para qualquer valor de acoplamento

ferromagnetico e pequenos acoplamentos antiferromagneticos. Nesse ponto fixo os seis niveis

sao degenerados, 0 espectro apresenta uma defasagem de 7r/2. Para grandes acoplamentos

antiferromagneticos, os niveis sao nao degenerados e nao ha defasagem no espectro. Para



pequenos acoplamentos antiferromagneticos entre impurezas existe uma fronteira entre

valores que result am num ponto fixo com estados degenerados e aque1es que resultam no

ponto fixo de est ados nao degenerados, esta e caracterizada por operadores marginais que

deixam os niveis em patamar, diferente daquele observado no acoplamento ferromagnetico,

caracterizando urn ponto fixo instavel. Esse e 0 ponto critico observado por Jones et al[25, 26].

Nos graficos da susceptibilidade para acoplamento ferromagnetico observamos 0 efeito

Kondo de dois estagios. 0 segundo estagio ocorre a temperatura cada vez mais baixa a

medida que aumenta 0 valor de 5, isto e, a medida que aumenta 0 acoplamento impureza-

banda. Os dois estagios concordam bem com as curvas universais para spin 1 e spin 1/2

obtidos pelo metodo de Bethe Ansatz[8]. Os graficos para acoplamento antiferromagneticos

obtidos com a introduc;ao do termo de interacao entre impurezas -/051.52 e acoplamento

entre impurezas via hibridizac;ao most ram rapida reduc;ao dos moment os magneticos das

impurezas. Essa reduc;ao e mais rapida quanto maior for 0 acoplamento.

Para acoplamento ferromagnetico 0 efeito Kondo de dois estagios aparece. Cada estagio e

comparado com resultados universais para uma impureza obtido pelo Bethe Ansatz[8], para

o caso de 5 = 1/2 e 5 = 1. A concordancia e muito boa.

Kondo e 0 acoplamento RKKY. Urn ponto fixo instavel separa a regiao de predominancia

de cada efeito. Para regiao onde ocorre efeito Kondo obtemos uma defasagem na banda

de conduc;ao de 11"/2,enquanto que na regiao onde a interac;ao RKKY domina nenhuma

defasagem ocorre. 0 ponto critico se manifest a nos diagram as de fluxo at raves de operadores

irrelevantes, mantendo as energias num patamar constante, indicando susceptibilidade nula



Capitulo 2

o Metodo de Grupo de Renormalizac;ao N umerico

o Metodo de Grupo de Renormaliza<;ao numerico foi introduzido por K. G. Wilson [3]para

estudar 0 problema de uma impureza magnetica em urn metal nao magnetico, descrito

pelo Hamiltoniano Kondo. Esse metodo conseguiu dar pela primeira vez uma descri<;ao

formal e precisa, inclusive quantitativamente, do efeito Kondo e estabelecer a natureza do

est ado fundamental do problema. 0 GRN consegue alcan<;ar temperaturas arbitrariamente

pequenas com precisao controlavel. Logo foi usado com sucesso na resolu<;aodo modelo de

Anderson de uma impureza [22]. Como observamos no capitulo introdut6rio, 0 metodo tern

evoluido bastante permitindo, alem de calculos de propriedades termodinamicas, 0 calculo

de propriedades dinamicas, tornando-se umas das ferramentas mais poderosas no estudo de

impurezas magneticas em metais nao magneticos.

Para se obter uma visao mais abrangente sobre 0 metoda, e sua evolu<;ao,sugerimos para

leitura a referencia [39]. Neste capitulo vamos apresentar 0 metodo aplicado ao Hamiltoniano

de Anderson de duas impurezas sem correla<;ao entre eletrons no mesmo sftio de impureza.

Nesse caso 0 Hamiltoniano pode ser separado em duas partes: par e impar. Cada parte e

Hamiltoniano de uma impureza sem correla<;ao, que pode ser diagonalizado analiticamente.

Nosso objetivo e ilustrar, de uma maneira simples, a nova abordagem proposta neste trabalho

comparando com resultados obtidos na forma anterior e na forma exata.

Como ilustra<;ao calcularemos a densidade espectral em teoria de pertuba<;ao, de primeira

ordem, na correla<;ao Coulombiana entre eletrons. Na se<;ao2.1 discutiremos as bases do

metodo, como a precisao e controlada e as limita<;Oesde tempo computacional. Em seguida,



faremos a prepara~ao do Harniltoniano de Anderson para aplica~ao do metodo. Tambem

discutiremos a discretiza~ao da banda de condu~ao e a diagonaliza<;ao do Hamiltoniano na

viao da nova abordagem. Finalmente na secao 2.2 apresentamos 0 calculo da densidade

espectral.

o GRN e baseado na discretiza~ao da banda de condu~ao t na gera~ao de urn Hamiltoniano

iterativo definindo uma transforma~ao de grupo de renormaliza~ao, onde a cada itera~ao

escalas de energias diferentes sao adicionadas. Nesta se~ao discutiremos 0 processo

de discretiza~ao da banda de condu~ao e a montagem da matriz Hamiltoniana para

diag,?naliza~ao. A matriz do Harniltoniano sem correla~ao sera diagonalizada para ilustra~ao

da nova abordagem da discretiza~ao.

Prepara~ao do Hamiltoniano

forma mais adequada. Para isso iremos supor que toda a superficie de Fermi esta contida

numa banda de condu~ao isotropica corn energia que vai de -D a D, ou seja, a energia

dos eletrons de condu~ao e fun~ao apenas do modulo do vetor de onda K [f(K) = f(K)].

Tambem iremos supor que a amplitude de hibridiza~ao independe da energia( VI? = V).

Isso significa que a banda de condu~ao e compost a de orbitais tipo s, consequentemente as

impurezas corn orbitais localizados tipo d ou f acoplam apenas corn os est ados de onda tipo

IFse SERVICO o:=: BIBLIOTECA E
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s. Essas aproxima~6es nao sao cruciais como mostrado nas referencias [3] e [22].

Entao, tomando as impurezas localizadas na posic;ao Ri = ±R/2(i = 1,2), 0

Hamiltoniano de Anderson fica na forma

H = L fkctckU + fd L dtdui + UL dtdTidtd1i + V L (eik.R/2ctd_i + H.C.). (2.1)
~ ui i k~

Para escrever esse Hamiltoniano numa forma mais conveniente, exploramos a simetria de

inversao em torno do ponto medio entre as impurezas, para definir os seguintes operadores

fermionicos:

N-2 = A2 = 1/2[1 ± sin kR]
p - p kR '

onde p = e,o indica combina~ao linear par ou impar, respectivamente, dos operadores

originais. Np e a normaliza~ao obtida da condic;ao: {Ckpu, cl
pu

} = 1.

Nos podemos ainda definir os seguintes operadores:

que podem ser interpret ados como os estados de, Wannier mais localizados em torno da

impureza p. Dessa ,forma a impureza acopla apenas com os eletrons mais localizados em

sua volta. Essa defini~ao [25] e mais uma generaliza~ao do metodo apresentado por Wilson
[3,22]



Aqui uma aproximac;ao import ante e feita. Com as definic;Oesacima, 0 acoplamento entre

banda de conduc;ao e impurezas via hibridizaC;ao dependem da energia, nos tomaremos essa

dependencia constante calculada no nivel de Fermi. Isto significa supor Ap(kR) = Ap(kFR).

Segundo a referencia [31], essa aproximac;ao despreza apenas operadores irrelevantes. Sem

ela 0 Hamiltoniano nao comuta com ooperador de carga axial, ou seja, nao possui simetria

particula-buraco. Uma das consequencias dessa aproximac;ao e ser 0 acoplamento efetivo

entre impurezas sempre ferromagnetico.

Como ja mencionamos, 0 tratamento do problema de duas impurezas magneticas atraves

do GRN sem a aproximac;ao de constantes de acoplamento independentes da energia so

se tornou possivel ap6s a elaborac;ao desta tese. Sem a aproximac;ao, nao e possivel usar

o processo tradicional para definic;ao dos operadores In da banda discretizada detalhada

abaixo. Sem ela, e necessario uma generalizac;ao do GRN definindo-seum novo conjunto

Usando as definic;oes e aproximac;Oesexpostas acima 0 Hamiltoniano pode ser reescrito

na forma

H(U) = U/2[d~ideid~!del + d~idoid~!do! + d~ideid~!do! + d~idoid~!del +

d~idoid~! do! + d~ideid~! del + d~idoid~! del + d~ideid~!do!]. (2.7)

/ J'

respectivamente. Devemos observar que 0 Hamiltoniano escrito desta forma assegura que

qualquer manipulac;ao no termo de conduc;ao nao afete 0 acoplamento entre os eletrons

de conduc;ao e as impurezas. Estamos, portanto, em condic;oes de realizar a discretizac;ao

da banda de conduc;ao, de maneira a tomar possivel 0 uso do GRN. Para mostrar mais



claramente a nova abordagem do metodo, vamos trabalhar no rest ante deste capitulo

desconsiderando 0 termo de correla~ao coulombiana.

Discret izac;ao

o Hamiltoniano de condu~ao descreve todos os estados possiveis com energlas dentro de

urn espeetro continuo de - DaD, de forma que uma serie infinita deve ser somada. A

temperatura zero uma banda semi-preenchida tera todos os estados com energia f-k negativa

ocupados (-D :5 f-k :5 f-Permi = 0), 0 seu estado fundamental. i Qualquer acrescimo

na temperatura gera uma infinidade de estados excitados. Isto provoca divergencias

)ogaritmicas, como observado por teoria de pertuba~ao, sinalizando que uma escala de

energias logaritmica e conveniente para se tratar 0 problema de impurezas no metal.

Com isso, 0 GRN prop6e uma discretiza~ao logaritmica da banda de condu~ao. Na

forma generalizada[141, a banda e dividida em intervalos de larguras proporcionais A-n-z

(n = 0,1, ... ), como mostrado na figura 2.1a. \ 0 parametro A assume valores maiores que

urn e 0 parametro z varia entre 0 e 1. 0 espectro continuo e reproduzido quando A = 1 e a

discretiza~ao de Wilson [3]quando z = 1.

o procedimento propos to por Wilson apresenta oscila~6es indesejaveis em baixas

temperaturas quando propriedades termodinamicas sao calculadas com parametro de

discretiza~ao A > 3. Como quanto menor A maior 0 tempo de computa~ao, a limita~ao

A :5 3 restringe seriamente a aplica~ao do metodo a modelos com grande numero de graus

de liberdade. A tecnica desenvolvida neste trabalho evita esse problema. Trabalhando com

valores gran des de A, reduzimos por urn fator de 1000 0 tempo de c&culo computacional

necessario para diagonalizar 0 modelo de Anderson de duas impurezas.

Como mencionado no capitulo introdutorio 0 parametro z e indispensavel para calculos

de propriedades de excita~ao, desde que essas propriedades envolvem excita~6es no espectro
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Figura 2.1: Discretiza<;a.o das bandas de condu<;a.opar e impar na nova abordagem.
Para compara<;a.o mostramos na figura (b) a discretiza<;a.ofeita no modo tradicional. A
superposi<;ao das duas bandas mostra que, na nova abordagem, 0 continuo e melhor
recoberto.



Nossa proposta e dar a ele uma utilidade diferente. Nos usaremos parametros diferentes

dependendo da paridade da banda de conduc;ao, i.e., Z = zp. 0 valor de Zp e definido como

zp = l/np, onde ne = 1 e no = 2. A Figura 2.1.2a mostra a discretizac;ao em comparac;ao

com 0 metodo tradicional. [Para urn sistema com Ni impurezas localizadas nos sitios da

rede, com momentum q = L7r / (NiR), 0 parametro z = Zi estaria relacionado ao momentum,

sendo definido como Zi = l/ni com ni = 1, ... , Ni]' A consequencia disso sera 0 espectro

do Hamiltoniano de conduc;ao com mais energias que 0 obtido da forma anterior para 0

mesmo valor de A e numero de iterac;6es, ou seja, a banda de conduc;ao e melhor recoberta.

Com isso, obtemos mais energias para 0 Hamiltoniano sem acarretar grande aumento no

tempo de calculo numerico. Portanto, poderemos obter mais precisao com 0 mesmo tempo

computacional.

'Afilbas form as de discretizac;ao mantem, embora de forma restrita, a invariancia por

uma transformac;ao de escala da banda de conduc;ao. A banda e invariante por dilatac;ao na

escala por urn fator A (f -+ Af). A ampliac;ao na escala por urn fator A nao impede que uma

excitac;ao que existia antes continue existindo, veja figura 2.1.2. eft interessante observar que

numa discretizac;ao linear isto nao ocorre). Esta invariancia significa que 0 Hamiltoniano

de conduc;ao mantem seus niveis espectrais ap6s a transforma~ao de escala~sses niveis de

energias invariantes definem pontos fixos na transformac;ao de grupo de renormaliza<;ao.

Com a discretizac;ao, apenas energias caracterizando cada intervalo sao somadas no

Hamiltoniano de conduc;ao. A transforma<;ao do Hamiltoniano para a forma discretizada

e feita basicamente do mesmo modo como no caso de uma impureza[14l. 0 Hamiltoniano e

projetado em uma nova base discreta definida de forma a preservar a invariancia de escala

da banda de condu<;ao. lA base e formada com os operadores de Fermi definidos, em cada

intervalo da banda discretizada, da seguinte forma

±DA-m-z

ampu± = ±(l - A-I t1
/
21 ckpudk.

±DA-m-l-z
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Figura 2.2: Ilustra(,;ao da transforma(,;ao de escala mantendo a banda invariante. A excita(,;ao
.6.E continua existindo apes a dilata(,;ao da escala de energia pelo fator A.

Evidentemente, a base formada por estes operadores nao e completa corn respeito a Ckpu.

Porem essa aproxima(,;ao e controlada [22], uma vez que 0 parametro A pode ser variado. Ern

particular, quando A -+ 1 0 continuo e recuperado.

o Hamiltoniano de condu(,;ao escrito nessa base ainda nao e conveniente pois existe

uma serie infinita a ser somada. Para resolver este problema construimos uma nova base

de operadores fermionicos fnpu, form ados a partir de combina(,;oes lineares dos operadores

ampu± e apu±, ,for(,;ando uma forma tridiagonal para 0 HamiltonianQ_<:le_condtl(,;ao! Nessa

constru(,;ao, 0 operador fopu eo mesmo da equa(,;ao 2.5 e os outros fnpu sao definidos, segundo

procedimento de Lanczos[14], de maneira que 0 Hamiltoniano assume a forma

onde os coeficientes E~ saD determinados recursivamente pela constru(,;ao de Lanczos. Para

grandes valores de n, os coeficientes E~ decrescem rapidamente. Para uma rela(,;ao de



De forma que podemos determinar uma energia minima E de interesse para 0 problema e

encontrar urn valor N tal que EN < < E. Portanto, podemos truncar a soma no Hamiltoniano

de conduc;ao, corn urn erro desprezivel, somando N termos. Ap6s 0 truncamento, a menor
- Jo -.1 1_ -'t. -Yl/~)energia dos eletrons de conduc;ao sera £ 't -= j-J.~ 1\ -

~.L

Entao, por conveniencia, definiremos 0 Hamiltoniano adimensional HN truncado no N-

esimo termo, cujo menor coeficiente codiagonal e ::::::1,

(N-l)

HN = A(N-l)/2 L enp(J~1Jn+I,p + H.C.) + Vp(Jdpdp + H.C.) + eddJ,dp
n=O

p=e.o

c _ 2 Az-1 Enp
I,np - (1 + A) . 15
Vp = 2 AZ-12VAp

(1 + A) D
c _ 2 Az-1 Ed
I,d - (1 + A) D

A soma nos spins (j foram omitidos para nao sobrecarregar a Eq. 2.14 corn indices.

N6s temos agora dois Hamiltonianos isolados: par e impar, sem correlac;ao entre eletrons

de spins diferentes na mesma impureza. 0 processo de diagonalizac;ao e portanto igual ao

caso de uma impureza, 0 qual sera detalhado a seguir.

VF



Diagonaliza~ao

o processo de diagonaliza<;ao do Hamiltoniano atraves do metodo GRN e feita de maneira

iterativa, explorando as diferentes escalas de energia surgidas com a discretiza<;ao. 0

Hamiltoniano pode ser escrito numa forma recursiva at raves da transforma<;ao de grupo

de renormaliza<;ao

o Hamiltoniano e diagonalizado a cada itera<;ao N e 0 resultado e usado para diagonaliza<;ao

na itera<;ao seguinte. A diagonaliza<;ao continua iterativamente ate a obten<;ao de ponto fixo

estavel. Com isso, pode-se obter 0 diagrama de fluxo de energias do Hamiltoniano e graficos

de propriedades em fun<;ao da temperatura ou da energia.

No entanto, quando inexiste correla<;ao coulombiana, 0 tratamento de grupo de

renormaliza<;ao pode ser simplificado, a diagonaliza<;ao iterativa nao sendo necessaria. Alem

disso, como 0 Hamiltoniano mantem apenas os termos quadraticos, pode ser diagonalizado

analiticamente.

t _ ( t it ft ft )v - Cd' JO, l' ..., N,

'1.J _ '1.J _ M2& A (N-l)/2
Tl.n+l,n+2 - fl.n+2,n+l - V.t"n-lH



onde n = 1,2, ... , N. A matriz 1£ e diagonalizada numericamente, obtendo-se N + 2

autovalores. Devido a simetria particula-buraco [0 Hamiltoniano e invariante sob a

transforma~ao fn -+ (_I)n+lfJ, com n = 1,2, ... ,N], para cada autovalor Tf existe urn

simetrico -Tf· Quando N e par teremos os autovalores ±Tff com j ~ 1,2, ... , (N + 1)/2;

quando impar urn autovalor e zero. Na figura 2.3 mostramos 0 espectro de autovalores para

uma rela~ao de dispersao linear com os valores do parametro z igual a 0.5 e 1.0 . Observe-se

como 0 espectro continuo e melhor recoberto que da forma anterior.
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Figura 2.3: Espectro de energia do Hamiltoniano de conduc;ao par e impar diagonalizado.
Para 0 Hamiltoniano par z = 1.0 e para 0 impar z = 0.5. 0 espectro contem mais energias
que 0 obtido pelo metodo tradicional.



Como todo 0 processo de diagonalizac;ao das partes par e impar e 0 mesmo, ja conhecido

para 0 caso de uma impureza, 0 diagrama de fluxo e os pont os fixos [22] saD os mesmos.

o diagrama de fluxo apresenta dois patamares refletindo a existencia de dois pontos fixos

( figura 2.1.3). Esses pontos fixos refletem a invariancia por escala da banda de conduc;ao,

apenas quebrada pela largura de hibridiza<;ao r. Para N pequeno, r e desprezivel em rela<;ao

as energias de condu<;ao, 0 ponto fixo e 0 Hamiltoniano de banda de condu<;ao livre. A medida

que N cresce, as energias diminuem e r passar a influenciar fortemente os autovalores.

Quando N e muito grande, a impureza esta fortemente acoplada it banda, de forma que os

niveis de condu<;ao sofrem urn defasagem em rela<;ao it banda livre de 1r /2. Os pont os fixos

para N par e impar sao diferentes; portanto, sao ponto fixos da transforma<;ao de grupo de

renormaliza<;ao T2[HNJ = HN+2•
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Figura 2.4: Diagrama de fluxo para 0 Hamiltoniano de Anderson de uma impureza (par,
z=l), com energia €d = o. A invariancia de escala da banda de condu<;ao e quebrada pela
energia de hibridizac;ao caracterizada por reo



Os autovetores fornecem a matriz de transformat;ao para a base onde 0 Hamiltoniano e
escrito na forma diagonal. A relat;ao entre os antigos e os novos operadores fermionicos e

N

ajpu = ujpdpu + 2: Ujnp!npu
n=O
N

bjpu = ujpdpu + 2: Ujnp!npu
n=O



2.2 Ccilculo da densidade Espectral

Para uma avalia<;ao inicial da nova abordagem, e como ilustra<;ao, vamos agora calcular a

fun<;ao densidade espectral. A fun<;aoespectral e interessante por ser medida diretamente

em laborat6rio at raves das tecnicas: Espectroscopia de Fotoemissao de Raio X (XPS), para

energias negativas e Espectroscopia isocromatica de "Bremstrahlung" (BIS), para energias

positivas. Para 0 caso U = 0 a densidade espectral pode ser obtida exatamente, 0 que e util

para mostrar que os resultados numericos sao independentes do parametro de discretiza<;ao.

Aqui iremos calcular adicionalmente a densidade usando teoria de pertuba<;ao em U < < r,

Densidade Espectral para U = 0

Vimos no capitulo introdut6rio que a generaliza<;ao do GRN at raves do parametro z

possibilita 0 calculo de propriedades de excita<;ao[141em todo 0 espa<;o parametrico, com

precis ao comparavel ao propriedades termodinamicas. Em particular, a densidade espectral

Pd e calculada atraves da integra<;ao no parametro z da densidade Pd' Nesse caso de U = 0 os

resultados foram obtidos e analisados por Yoshida et art141. A diferen<;a aqui e a existencia

dos canais par e impar.

A regra de aura de Fermi fornece a seguinte expressao para a densidade espectral em urn

determinado valor z:

Pd(f) = L I (FldpIO) 1
2 8(EF - En - f) f > 0

F

Pd(f) = L I (FI410) 1
2 8(EF - En + f) f < O.

F

onde In) e 0 estado fundamental caracterizado por aj I n) = 0, se f < 0, e bj In) = 0, se

f > 0, sendo a e b operadores de destrui<;ao de particulas e buracos respectivamente. Os
l



(FI = { a}ln)
bjln)

if f > 0
iff < 0

Desde que a densidade espectral e calculada realizando-se a integra<;ao sobre z:

podemos obter a seguinte expressao para a densidade

Para U = 0, com r e fd muito menor a largura da banda, uma analise direta [14]mostra

onde fp = rp/AA, com AA =
para rp quando A -+ 1.

2 f2
Pd( f) = -2, (2.25)

1l'r + (f + fd)2

(1+A-1) InA 2 - . .
(l+A-1) -2- e refp = 1l' ~ / D, com rp convergmdo rapldamente

,
Este result ado concorda com 0 exato a menos do fator de

renormaliza<;ao AA. A densidade espectral para U = 0 e uma Lorentziana com meia largura

r. A densidade pode ainda ser escrita em termos dos autovetores, com a energia En = 0,

A figura 2.5 mostra a densidade espectral para diversas escolhas dos parametros Ze e Zo,

com U = O. Aparecem dois picos referentes as ressonancias das duas partes do Hamiltoniano.

Isso ocorre porque as larguras de hibridiza<;ao efetiva r, ou larguras de ressonancia sao

evidentemente diferentes, pois ~ :f; ~. Nos observamos que, para Ze = Zo, se obtem a

discretiza<;ao tradicional. Nesse caso 0 valor da densidade espectral e diferente para cada

parte, porem a energia e a mesma. Para Ze :f; Zo os pontos aparecem em energias diferentes _

no ponto medio entre os pont os de cada parte, para Zo = ze/2. Portanto 0 espectro continuo
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Figura 2.5: Densidade espectral para 0 modelo de Anderson com duas impurezas sem
correla<;ao Coulombiana (os sinais +=parte par e - = impar), com Ze = 1.0 e Zo = 0.5.
Aparecem duas ressonancias Kondo de larguras diferentes, devido as larguras de hibridiza<;ao
re e roo

e melhor recoberto quando as duas partes se superpOem (por exemplo no caso ~ = v;,)
ou se misturam. Tambem comparando os graficos observamos que as discretiza<;Oes nao

influenciam 0 comportamento da densidade.

Densidade Espectral para U ~ r

o objetivo desta se<;aoe conferir a evolu<;aoda nova abordagem com a introdu<;ao de uma

energia que pOe em comunica<;ao os dois canais do Hamiltoniano. Na verdade, para U ¢: r,
os Hamiltonianos par e impar estarao conectados apenas perturbativamente, uma vez que



os est ados e autovalores nao perturbados sao ainda pares e impares. 0 calculo perturbativo,

cujos detalhes sao apresentados no apendice I, fornece

onde £n e a expressao dentro derivada no denominador de cada equac;ao.

A figura 2.2.2 mostra as densidades espectrais par ( devido a deO") e impar (devido a

doO" ). As densidades foram obtidas a partir equac;ao acima, para varios valores da correlac;ao

coulombiana U e para energias E > 0 e E < O. As densidades par e impar apresentam 0

mesmo comportamento. A evoluc;aodo parametro U provoca 0 surgimento de uma elevac;ao

na regiao proximo a log E = -2.5, para energias positivas. Para energias negativas, observa-se

uma depressao na mesma regiao de log E, a qual aumenta com 0 crescimento de U.

As densidades que obtemos apresenta urn comportamento semelhante ao obtido na

referencia [29] para 0 caso com quebra da simetria partieula-buraco: urn pica na densidade

para energias positivas com uma correspondente depressao em energias negativas. Desde

que nos usamos valores dos parametros tais que U =I 2td (modelo assimetrico, onde inexiste

simetria particula-buraco) tal comportamento assimetrico poderia ser esperado.

A manifestac;ao da correlac;ao coulombiana na densidade espectral e 0 surgimento de
. .- ,. rrfU29) N It d .. - durn pICOna reglao prOXIma a . os nossos resu a os aparece urn pICOna reglao e

pico, urn rebaixamento na curva da densidade e observada em energias negativas. Esse

comportamento e observado tanto para a parte par quanto para a impar, uma vez 0 metodo

perturbativo gera equac;Oesiguais para as duas partes. A diferenc;a entre as partes par e

impar aparece nos valores das energias e autovetores, devido a diferenc;a na hibridizac;ao r p'
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Figura 2.6: Densidade espectral para 0 modelo de Anderson com duas impurezas com U ~ f,
obtido usando teoria de pertuba<;ao. Urn pica em energias positivas e uma depressao em
energias negativas caracterizam uma quebra na simetria particula-buraco

Esses resultados podem ser comparados aos obtidos por Sakai et al [291,0 que mostra que

nossa tecnica pode ser aplicada ao calculo dessa propriedade.



Capitulo 3

o GRN aplicado ao Modelo de Anderson com duas impurezas
correlacionadas

o modelo de Anderson de duas impurezas corn correlac;ao ainda nao pode ser diagonalizado

analiticamente. Metodos aproximados e numericos tern sido usados. 0 quadro geral dos

resultados de estudos do modelo foi apresentado no capitulo introdutorio. Como vimos,

esse quadro ainda e incompleto, principalmente na regiao de baixas temperaturas. Neste

capitulo usaremos a nova abordagem proposta neste trabalho para calcular, como ilustrac;ao,

a susceptibilidade magnetica do modelo.

Na sec;ao 3.1 discutiremos mais profundamente a nova abordagem e suas conseqiiimcias

na diagonalizac;ao iterativa do metodo tradicional de Grupo de Renormalizac;ao Numerico.

Discutiremos ainda 0 processo de reduc;ao do tarnanho das matrizes a serem diagonalizadas

usando as simetrias do problema. Na sec;ao3.2 apresentaremos 0 calculo da susceptibildade

magnetica e seu processo de calculo numerico, enquanto que na sec;ao 3.3 discutiremos 0

procedimento computacional corn as linhas gerais da abordagem numerica.



3.1 A Nova Abordagem

escrito numa forma recursiva para diagonaliza-Io. A diagonaliza~ao e iterativa, observando-

se que para uma determinada temperatura apenas uma faixa de energias contribui para a

susceptibilidade magnetica da impureza, e aproveitando-se a hierarquia de escalas discretas.

Essa hierarquia, no metodo tradicional, e caracterizada pelo mimero de itera~oes N. (A

energia diminui a medida que N cresce). Na nova abordagem, a hierarquia e caracterizada

tambem pelo parametro zp. Como vimos no capitulo anterior, p tern dois valores possiveis,

conseqiientemente teremos duas escalas diferentes de energia em cada itera~ao. Nos

definiremos p = alto para indicar 0 valor de z associado a escala energia mais alta, e p = baixo

indicando 0 valor de z associado a escala mais baixa, na itera~ao N. Na itera~ao N, portanto,

que 0 cicio da transforma~ao de grupo de renormaliza~ao so se completa apos a entrada

dessas duas escalas de energias.

Observando 0 Hamiltoniano 2.6 podemos escrever a rela~ao recursiva, na nova abordagem,

HN+1,alto = HN,baixo + efJ/t°(J~altouf(N+l)altou + f[N+l)altoufNaltou)

HN+l,baixo = A1/
2
HN+1,alto + ef.ri%°(J~baixouf(N+l)baixou + f[N+l)baixoufNbaixou), (3.1)

H -1 - fdL t4,udpu + U/2[d~/toTdaltoTd~lto!dalto! + dtaixoTdbaixoTdlaixo! dbaixo! +
pt1

d~/toTdaltoTdlaixo! dbaixo! + dlaixoTdbaixoTd~/to! dalto! +
d~ltOTdbaixoTd~/to! dbaixo! + dlaixoTdaltoTdlaixO! da/to! +
d~ltOTdbaixoTdlaixo! da1to! + dlaixoTdaltoTd~/to! dbaixo!].

Hopu = L Vp(JJpudpu + h.c.).
u



Na equac;ao recursiva usamos, por economia, !-lpu = dpu.

A diagonalizac;ao do Hamiltoniano HN+l,alto e entao feita usando-se como ponto de ponto

de partida os autovalores e autovetores do Hamiltoniano diagonalizado HN,baixo; da mesma

forma a do HN+I,baixo e feita usando-se os autovalores e autovetores HN+1,alto. Com esse

esquema toda a sequencia HN e diagonalizada a partir de H_1• Vamos agora descrever esse

processo.

as autoestados do Hamiltoniano inicial H_1 sao formados a partir dos operadores dbaixou

e daltou, resultando numa matrix 16 x 16. Esta matriz pode ser diagonalizada analiticamente

e seus autoestados e autovalores usados para construir a matriz seguinte. Na iterac;ao

N = 0, as pr6ximas energias na hierarquia devem ser adicionados. Isto significa incluir

o termo de hibridizac;ao com 0 operador !Oeu. De uma maneira geral, seja la,Ohaixo

[a = 0,1, ... , (LNbaixo - 1)], sendo urn autoestado de HN,baixo de dimensao LNbaixo, com

a = 0 correspondendo ao estado fundamental. Desde que, 0 Hamiltoniano HN,baixo tern

4(N + 2) - 2 operadores de Fermi, a dimensao LNbaixo da matriz e 24(N+2)-2. [HN,alto tern

4(N + 2) operadores, a dimensao da matriz e 24(N+2)]. Entao, com a inclusao do operador

!Nou, quatro novos estados sao criados:

10, Q, 0) = la,Ohaixo

11, a, 0) = !~oila, 0haixo

12, a, 0) = !~olla, 0haixo

13, a, 0) = !,t.or!~olla, O)baixo'

Por exemplo, a inclusao do operador !Oaltou gera, a partir dos autoestados de H_1, uma

matriz 64 x 64, que pode ser diagonalizada numericamente. Ap6s a diagonalizac;ao, novos

est ados serao formados da mesma maneira, incluindo 0 operador !Obaixou. A nova matriz tera

dimensao 256 x 256. Assim, os LNbaixo estados da iterac;ao Nbaixo irao formar 4LNbaixo estados

que fornecerao uma base ortonormal para HN+lalto' A matriz Hamiltoniana de HN+lalto nessa

base e obtida calculando os elementos de matriz (i', a', NIHN+laltoli, a, N).



Na verdade, todo 0 processo e semelhante ao metodo tradicional. A diferenc;a reside no

fato de a forma tradicional inc1uir os dois operadores, !Naltou e !Nbaixou, obrigatoriamente ao

mesmo tempo, ja que ambos operadores estao relacionados com a mesma escala de energia

~N' Portanto, a matriz 16 X 16 passaria a uma 256 X 256. Na nova abordagem, !Neu e

!Nou se associam a energias diferentes. As matrizes passam de 16 X 16 para 64 X 64 e,

depois, para 256 X 256 . Podemos observar que, para uma dada iterac;ao, na fase alta do

calculo (H N,alto) 0 metodo tradicional contem mais estados que a nossa abordagem. Alem

disso, 0 intervalo entre as escalas e maior no metodo tradicional; na nova abordagem, nos

conseguimos mais escalas de energias, recobrimos melhor a banda de conduc;ao. Uma escala

de energia intermediaria e introduz ida ao metodo tradicional, 0 que significa estar mais

proximo do continuo. Os detalhes sobre a diagonalizac;ao iterativa usando nossa abordagem

sao apresentados no apendice II.

o numero de estados, e, portanto, 0 tamanho da matriz Hamiltoniana, na diagonalizac;ao

iterativa cresce na proporc;ao de 4N, de modo que rapidamente a memoria de computador

disponivel para c.ilculo e exaurida. Assim, e necessario limitar 0 tamanho das matrizes a

serem diagonalizadas. Primeiramente, podemos explorar as simetrias do Hamiltoniano (

particula-buraco, spin e paridade) ja discutidas no capitulo introdutorio. Estas conduzem a

numeros quanticos que reduzem substancialmente as matrizes a serem diagonalizadas.

o Hamiltoniano 2.6 conserva 0 spin. 0 operador de spin total apropriado para esse

Hamiltoniano e

SN = ~L ~!L8dpII + ~ L !!p/J!nPII' (3.5)
p=e,O n,p,IJ,1I!L,II

onde 8( (7x, (7y, (7z) sao as matrizes de Pauli. 0 operador 52 e 5z comuta com 0 Hamiltoniano,

gerando dois numeros quanticos s e Sz.

Outra simetria do Hamiltoniano e a de particula-buraco. 0 Hamiltoniano 1.14 e

invariante sob a transformac;ao: !np!L -+ (_l)n( -l)t-1' !~P!L e !~PI' -+ (_l)n( -l)t-1' !np-w



o que significa urn acoplamento entre impurezas independente da energia].

Com a simetria particula-buraco e conveniente definir-se 0 operador j2, denominado

carga axial, que comuta com 0 Hamiltoniano. Sua forma e a seguinte:
N

J,t = L d~fd~! + L L (-It f~Pff~p!
p=alto,baixo n=O p=alto,baixo

IN = (J,t]t

Jiv = ~[ L d~fdp!] - 1+ ~[£: L f~Pffnp!] - 1
2 p=alto,baixo n=O p=alto,baixo

1
J'tv = 2[J~JN + JNJ~] + (IN?·

Devemos observar que a componente IN e igual a carga normal, medida em rela<;aoao estado

fundamental da banda de condu<;ao. 0 operador Jobedece as mesmas regras de comuta<;ao

que 0 operador S.
A ultima simetria que usaremos e a paridade P. Essa simetria inexiste, claro, no modelo

de uma impureza sendo inerente ao caso de duas impurezas. A paridade e urn operador

unitario escalar cuja a<;ao obedece a regra usual: 0 produto de dois estados eletronicos

fmpares formam urn est ado par, 0 produto de urn estado par e urn impar forma urn estado

fmpar e assim por diante. 0 est ado singleto e urn est ado par e 0 tripleto urn est ado impar.

Por exemplo, operador fmpar atuando no estado de vacuo forma urn estado fmpar; da mesma

forma 0 operador par formara urn est ado par.

Os autoestados do Hamiltoniano HN sao autoestados dos operadores: j2, Jz, 52, 5z e P,

quanticos, a diagonaliza<;ao e feita apenas em cada subespa<;o (j,jz, s, sz,p). No entanto,

os autovalores independem, ainda, de jz e Sz; com isso usamos 0 teorema de Wigner-

Eckart [45] para trabalhar com os elementos de matriz reduzidos:(j, s,pllf~IIj', s', p'), no lugar



de (j,jz,s,sz,p/fJvlj',jz,s',sz,p'). Este processo, alem de reduzir 0 tamanho das matrizes,

reduz 0 numero de matrizes.

o Hamiltoniano inicial (3.2) e completamente diagonal na base (j,jz, s, Sz, p). Na tabela

3.1 mostramos seus autoestados com a nota~ao de operadores e de numeros quanticos.

Mostramos ainda suas energias antes e depois de tomarmos 0 caso do modelo simetrico

U = -2t:d e subtrairmos 0 estado fundamental. No Apendice B apresentamos detalhes sobre

a diagonaliza~ao iterativa.

Apesar das redu~oes do tamanho e numero das matrizes permitidas pelas simetrias,

calcular todos os est ados de HN para N grande e impossivel por causa do crescimento

exponencial do numero de est ados (4N). E necessario limitar-se de alguma forma esse

numero.

A pratica comum e levar em conta que, em baixas temperaturas, as maiores contribui~oes

virao dos estados de mais baixas energias de HN. Isto e, existe uma energia maxima

Emax onde 0 fator de Boltzmann pode ser desprezado. Dessa forma, a cada diagonaliza~ao

numerica os autoestados acima de Emax sao abandonados. Quando HN esta em urn ponto

fixo da transforma~ao de grupo de renormaliza~ao, 0 numero de estados entre 0 menor valor

da energia, que e da ordem de 1, e Emax e rigorosamente independente de N. Quando

HN esta fora do ponto fixo, este numero varia com N, porem muito pouco, e as matrizes

diagonalizadas sao essecialmente do mesmo tamanho.



Estados H_1 H_1 12j,2jz,2s,2sz,p,r)

1 In) 0 0 12,-2,0,0,0,1)
2 - ~(d~/told~/tol + dlaixoldiaixol) In) U+2fd U 12,0,0,0,0,1)
3 d~ltotd~/tol diaixotdlaixolln) 2U + 4fd U 12,2,0,0,0,1)
4 -d~'ltot( diaixotdiaixod In) U + 3fd U/2 11,1,1,1,0,1)
5 -d~aixot( d~ltold~ltol) In) U + 3fd U/2 11,1,1,1,1,1)
6 -d:1to1 (dlaixotdlaixol) In) U + 3fd U/2 11,1,1, -1,0,1)
,..,

-dlaixol (d~ltotd:ltol) In) U + 3fd U/2 11,1,1, -1, 1, 1)I

8 d~ltot In) fd U/2 11,-1, 1, 1,0, 1)
9 diaixot In) fd U/2 11,-1, 1, 1, 1, 1)
10 d:/tolln) fd U/2 11,-1,1,-1,0,1)
11 dlaixolln) fd U/2 11,-1, 1, -1, 1, 1)
12 d:1totdiaixot In) 2fd 0 10,0,2,2,1,1)
13 ~(d~ltoldlaixol - diaixoTd:ltol) In) 2fd 0 10,0,2,0,1,1)
14 d~ltold~aixolln) 2fd 0 10,0,2,2,1,1)
15 -~(d~ltoTd:ltol - diaixoldiaixol) In) 2fd 0 10,0,0,0,0,1)
16 -"32(d~ltold~aixol + d~aixold~ltol)ln) U + 2fd U 10,0,0,0,1,1)

Tabela 3.1: Autoestados e autovalores do Harniltoniano inicial 3.2. 0 Harniltoniano e
diagonal na base deterrninada pelos lllirneros quanticos: j, jz, S, Sz e p. Na tabela usarnos a
definic;ao H -I = H_1(U = -2fd) + U. Tarnbern definirnos p = 0, se 0 estado tern sirnetria
par, e p = 1 se sua sirnetria e irnpar. Por conveniencia, rnultiplicarnos os mirneros quanticos
que podern ser fracionarios por dois. Devernos observar que as energias sao degeneradas para
diferentes jz e Sz.



3.2 Ccilculo da Susceptibilidade

Nesta se<;ao apresentaremos 0 calculo da susceptibilidade magnetica, a campo magnetico

nulo, usando 0 processo de diagonaliza<;ao iterativo do Hamiltoniano 2.6 descrito na se<;ao

anterior. Mostraremos como 0 numero de itera<;ao Nesta ligado a temperatura. Este calculo

e 0 teste final da nova abordagem, e como veremos, 0 resultado e excelente.

A susceptibilidade magnetica a campo nulo e calculada a partir de sua defini<;ao em Fisica

Estatistica:
8 181nZ!

X = 8B-/3 8B .
B=O

onde Z e a fun<;ao de Parti<;ao definida como: Tr exp /3(H + p,B S z), B e 0 campo magnetico,

a contribui<;ao da banda de condu<;ao. Isso ajuda, ainda, a tomar 0 result ado independente

da discretiza<;ao, uma vez que a contribui<;ao da parte discretizada-a banda de condu<;ao-

e subtraida. Entao, usando a equa<;ao para HN 2.6 temos

onde H7v e 0 Hamiltoniano de banda de condu<;ao livre, 0 qual e quadratico e pode ser

diagonalizado conforme discutido no capitulo 2. Tambem usamos as defini<;Oes:

/3[(1 + A-I )]DA -(M-1)/2
2

_ [(1 \A-1)jDA-IM-1l/2 [k~Tr
1M-1

2 L: f~/1iJ fnv.
n=O

Como Vimos anteriormente a menor escala de energia em HM e da ordem de 1, de

forma que 0 limite M -+ 00 significa considerar valores de M grande 0 suficiente para fazer

73M ~ 1. Assim, se calcularmos 0 lado direito da equa<;ao (3.8) substituindo M -+ 00 por

urn determinado N, finito 0 erro cometido sera da ordem de 73N / A [3. 22]. Assim, para urn



determinado numero pequeno fixo /3, podemos escolher numero N tal que /3N ~ /3, e se

calcularmos ~ usando HN, estaremos cometendo urn erro da ordem de /3/ A, em toda uma

seqiiencia de temperaturas TN determinados pela condi<;ao

Uma observa<;ao importante aqui e que 0 numero N define uma escala logaritmica para

a temperatura TN. Valores grandes de N correspodem a temperaturas TN pequenas em

rela<;ao a largura de banda D.

A susceptibilidade magnetica da impureza sera calculada, conseqiientemente, usando a

Na se<;aoanterior vimos que as energias dos autoestados /j,jz,s,sz,p) de Hamiltoniano HN

sao independentes de jz e s z. Denotando essas energias como EN (j, s, p), 0 calculo dos tra<;os

da equa<;ao anterior result am

Trexp-(/3HN) = 2:(2s+ l)Trexp-[/3EN(j,s,p)]

TrS7vz exp -(/3HN) = L ~(2s + l)s(s + l)Tr exp -[/3EN(j, s,p)]
JSP

Finalmente estamos em condi<;Oes de calcular a susceptibilidade magnetica do

Hamiltoniano de duas impurezas usando a nova abordagem do metodo de grupo de

o objetivo dessa se<;aoe descrever 0 procedimento numerico. Em cada itera<;ao N, faz-se

o seguinte: primeiro calculam-se os elementos de matriz de HNalto, diagonaliza-se a matriz



calculam-se os elementos de matriz de HNbaixo' Este processo e repetido ate alcan<;ar 0

ponto fixo.

Todo 0 programa foi feito em linguagem C++ e rodado em esta<;ao de trabalho SUN

SPARC 2 no IFQSC-USP. Nos usamos a energia maxima adimensional Emax = 18; as

energias acima desse valor foram ignoradas (ver se<;ao3.1). 0 mimero de iteracoes foi N = 39,

onde observamos estar no ponto fixo, dentro de uma precisao de 10-9. 0 tempo de CPU

necessario para calculo da dependencia termica da susceptibilidade para dado conjunto de

parametros do modelo ficou em torno de 1 hora e 15 minutos.

A matriz H_1 e completamente diagonal na base determinada pelos mimeros quanticos

(j, jz, s, Sz, p). Os autoestados mostrados na tabela 3.1 sao usados para construir a base de

estados para proxima itera<;ao. Essa constru<;ao e feita, como mostrado de maneira geral pela

tabela 3.2, com a a<;aodo operador fdeCT' A matriz Hoa/to, de dimensao 64 x 64, e construida

calculando-se os elementos de matriz nessa base de est ados. Esses elementos de matriz sao

construidos usando-se os elementos de matriz invariantes de da tabela 3.3 e as energias da

tabela 3.1. A matriz HObaixo e entao diagonalizada. ( Veja detalhes no apendice B).



segundo passo da iterac;ao N
Ij,jz, s, Sz,p, rj O)Nbaixo

primeiro passo da iterac;ao N+1
lJ,jz, s, Sz,p, rj O)N+lalto

j;;'lj -1/2,jz + 1/2,s,sz,p,r)Naito
jt}' ftPTftp11J - 1/2,jz - 1/2, s, sz,p, r)Naito

s;;z ftp11J,jz,s - 1/2, Sz + 1/2, p, r) Naito

st· ftPTIJ,jz,s -1/2,sz + 1/2,p,r)Naito
jtj~~llJ + 1/2,jz + 1/2,s, Sz, p, r)N-laito

-( _1)N j;~~~l ftPTftp11J + 1/2,jz - 1/2, s, Sz,p, r)Naito

- stt!l ftp11J,jz,s + 1/2, Sz + 1/2,p, rj O)Naito

s;:ti1 ftpTlj,jz,s + 1/2, Sz - 1/2,p, r)Naito

J;j' IJ - 1/2,jz + 1/2, s, Sz,p, r)Nbaixo
j~j. fkpr/kp11J -1/2,jz -1/2,s,sz,p,r)Nbaixo

s;:. ftp1Ij,jz,s - 1/2, Sz + 1/2,p, r)Nbaixo
st· ftpTIJ,jz,s - 1/2, Sz + 1/2,p, r)Nbaixo
j~j~~llJ+ 1/2,jz + 1/2, s, Sz,p, r)Nbaixo
j-j·+Ift ft " 1/2· 1/2 )2+2 NpT Npl J + ,Jz - ,S,sz,p,r Nbaixo
stti1 ftp11J,jz, s + 1/2, Sz + 1/2, p, r)Nbaixo
s;:+tt ftpTIJ,jz, s + 1/2, Sz - 1/2, p, r) Nbaixo

Tabela 3.2: Gerac;ao da base primitiva para 0 primeiro passo na iterc;ao N + 1, usando a
base propria obtido no segundo passo da iterac;ao N.

Desde que os estados de diferentes jz e Sz mas com J, s e p 19uals sao degenerados,

diagonalizamos apenas uma matriz com determinado valor de jz e Sz. Escolhemos os valores

a energia mais baixa energia passando a ser zero. as estados sao ordenados, dentro do

subespac;o (j, s,p), em ordem crescente de energia indicado pelo indice r. Na tabela 3.1



elementos de matriz invariantes

(2j, 28, p, rlld~ltoI12j', 28', p', r')
1 (1,1, 0, 11Id~ltoI12,0, 0,1) v'6
2 (2,0, 0, 11Id~ltoIl1, 1,0,1) -V6
3 (O,O,p, 1I1d~ltoI11, 1,p, 1) ...[2

4 (0,2, 1, 11Id~ltoIl1, 1, 1, 1) v'6
5 (1,1, 1, Illd~ltoIIO,2,1,1) -v'6
6 (1, 1,p, 11Id~ltoII0,0,p, 1) ...[2

(2j, 28, p, rl14aixo 112j',28', p', r')
1 (1,1, 1, 11Id~aixoIl2,0,0, 1) V6
2 (2,0,0, 11ldlaixol11,1, 1, 1) -...[6

3 (0,0, (1 - p), 11Id~aixoI11,1,p, 1) ( -1)PV2
4 (0,2, 1, 1l1d~aixo 111,1,0,1) -V6
5 (1,1,0, 1114aixoII0,2, 1, 1) V6
6 (1,1, (1 - p), IlldlaixollO, O,p, 1) -...[2

Tabela 3.3: Elementos de matriz invariantes na primeira itera~ao. Os elementos de matriz
com..operadores dbaixo serao utilizados no proximo passo da itera~ao. Os elementos de matriz
com da1to serao atualizados no proximo passo para ser utilizado no passo seguinte.

Apos adiagonaliza~ao de HObaixo, os elementos de matriz invariantes de !Oeq sao calculados

segundo a equa~ao B.3 (apendice B). Os elementos de matriz invariantes de do na tabela 3.3

sao atualizados nessa base diagonal segundo apendice B. Entao, uma nova base e construida

pela tabela 3.2, onde agora 0 operador introduzido e !o_. A matrix HOalto, de dimensao

256 x 256, e gerada e todo 0 processo e repetido.
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Figura 3.1: Desenho esquematico do procedimento computacional. Cada quadrado e
urn subespac;;o com mimeros quanticos 2J,28 para uma determinada paridade. A outra
paridade seria urn diagrama colocado ao lado em superposic;;ao. Os subespac;;os achurados
participam da formac;;aodos nao achurados que fazem parte de sua fronteira. Evidentemente,
participarao tambem da formac;;aodos subespacos vizinhos de paridade diferente.

o corte das energia maiores que Emax = 18 s6 e feita a partir da diagonalizac;;ao do

Hamiltoniano Hlalto. Ou seja, todos os 64 est ados de HOalto foram usados para construir os

256 est ados de HObaixo, que por sua vez foi usado na construc;;ao de H1alto. 0 uso desse corte

a partir HObaixo reduziria 0 tempo de CPU para 20 minutos. No entanto, isso implicaria

aproximar 0 acoplamento entre banda e impureza, uma vez que Ho contem os termos de

hibridizac;;ao. Resolvemos , entao, nao assumir essa perda de precisao.

Uma visualizac;;ao do procedimento de diagonalizac;;ao iterativa e mostrada na figura 3.1.

o espac;;o dos estados com mimeros quanticos j e 8 de paridade par e represent ado por

urn grafico cartesiano bidimensional de eixos 28 e 2j. Cada bloco, determinado por valores

inteiros de 28 e 2j, representa urn subespac;;o independente. Este blocos, os quais temm os

valores fixos de jz = - j e 8z = 8, podem ser diagonalizado isoladamente. Para montar



outros subespa<;os de jz =1= -j e Sz =1= s, usa-se 0 teorema de Wigner-Eckart. as elementos

de matrizes nao nulos ocorrem entre os blocos ligados pelos vertices. A gera<;aodos estados

da pr6xima itera<;ao pode ser vista claramente neste esquema. as novos estados da itera<;ao

seguinte, sao aqueles nao achurados na figura, eles sao gerados a partir dos estados dos blocos

que 0 circunda. as espa<;os de paridade par e impar colocados urn ao lado do outro, sao

evidentemente ligados pela Tabela 2.

Terminado cada fase do calculo, a contribui<;ao de cada estado para a susceptibilidade e

calculada. No calculo do fator de Boltzmann usamos cinco valores diferentes de /3 em cada

fase, com 0 menor valor /30 = 0.32 . a valor do maior temperatura em cada itera<;ao, ou

mesmo em cada fase, e igual a menor temperatura da itera<;ao seguinte, ou fase seguinte.

au seja, 0 maior valor para TNbaixo e igual ao menor valor de TNalto e maior valor de TN alto

e igual ao menor valor de TN+1baixo.

A diferen<;a entre as susceptibilidade para dois valores obtidos na mesma temperatura

com diferentes f3 ( TNbaixo = TN+lalto) da uma estimativa do erro cometido no calculo da

susceptibilidade. Esse erro e ordem de 7 X 10-3 em TXimp. A possibilidade da introdu<;ao de

urn operador de cada vez, determinando a introdu<;ao de duas escalas diferentes de energia,

permite a obten<;ao mais valores para a susceptibilidade, para urn determinado valor de A,

que pelo metodo tradicional. Obtemos muito mais valores TN e TN+b isso proporciona

maior precisao ao calculo da susceptibilidade. Tambem permite trabalhar com valores

grandes do para-metro de discretiza<;ao A (que e uma dificuldade no metodo tradicional

pelo surgimento de oscila<;Oesindesejaveis a baixas temperaturas )[46], como conseqiiencia

resultando em menor tempo de calculo numerico. No nosso metodo sao necessarios muito

menos estados para se alcan<;ar uma dada energia limite. (Tambem valores mais pr6ximos

do nivel de Fermi sao alcanc;ados mais rapidamente, no entanto, essa vantagem e minima

uma vez que precisamos fazer duas diagonaliza<;ao por itera<;ao.)



Capitulo 4

Os resultados da aplicac;ao da nova abordagem ao modelo de Anderson de duas impurezas

aparecem neste capitulo. Nos escolhemos trabalhar na regiao de forte correlac;ao

Coulombiana, onde as impurezas se tornam fortemente magneticas, ou seja, a regiao onde -

a altas temperaturas - as impurezas tern momento magnetico. Dessa forma, e nessa regiao

onde ha maior competic;ao entre efeito Kondo e est ado antiferromagnetico.

Como vimos no capitulo introdutorio, a hibridizac;ao dos eletrons de conduc;ao com 0

orbital f de impureza, gera uma interac;ao efetiva RKKY, em quarta ordem, entre impurezas.

Essa aproximac;ao K R ---+ KFR torna essa interac;ao sempre ferromagnetica. Para obtermos

acoplamento antiferromagnetico entre as impurezas escolhemos KFR tal que 0 acoplamento

se anule e somamos fenomenologicamente 0 termo de interac;ao magnetica - 1051.52 ao

Hamil toniano.

Na sec;ao 4.1 apresentaremos os diagramas de fluxo de energias obtidos com a

diagonalizac;ao iterativa. Os diagramas relacionam os diferentes pontos fixos, em cada regiao

do espac;o parametrico. Maior destaque dado it transic;ao entre as regiOes de efeito Kondo e

alinhamento antiferromagnetico. Diagramas de fluxos semelhantes foram obtidos por Jones

et al, para 0 modelo Kondo de duas impurezas. Aqui esses diagramas sao mostrados

para iluminar a discussao sobre os resultados obtidos para a susceptibilidade magnetica

apresentados na sec;ao seguinte.

A sec;ao 4.2 apresenta os resultados obtidos para a susceptibilidade magnetica. 0 efeito

Kondo de dois estagios, na regiao de acoplamento ferromagnetico, e discutido. Tambem



comparamos os resultados com as curvas universais, obtidas atraves do metodo do Bethe

Ansatz, para spin 1/2 e 1. 0 efeito da competi~ao Kondo-antiferromagnetismo pode tambem

ser observado.

4.1 Diagramas de Fluxo de Energia

A diagonaliza~ao do Hamiltoniano seguindo a transforma~ao de grupo renormaliza~ao,

equa~ao 3.1, gera urn processo evolutivo, de acordo com mimero de itera~oes N, nos niveis

de energias dos autoestados do Hamiltoniano. Nesse processo, os autoestados passam por

varios pontos fixos ate alcan~ar 0 ponto fixo estavel caracteristico do estado fundamental.

Os pont os fixos encontrados nesse trabalho sao os mesmos obtidos para 0 modelo Kondo de

duas impurezas 25,26, de forma que nao iremos detalhar sua discussao.

Nesta se~ao apresentaremos e discutiremos os diagramas de fluxo de energias obtidos

para os seis estados de mais baixa energia. Primeiro discutiremos 0 caso de acoplamento

ferromagnetico no modelo puro (10 = 0), onde ocorre 0 efeito Kondo de dois estagios.

Depois, com a introdu~ao da intera~ao RKKY, discutiremos 0 caso de acoplamento

antiferromagnetico observando as regioes de acoplamento fraco, onde ocorre efeito Kondo, e

forte, onde 0 estado fundamental e antiferromagnetico.

No Hamiltoniano de Anderson, com a aproxima~ao kR -+ kfR, 0 valor do acoplamento

entre as impurezas, para urn valor fixo fixo da correla~ao U, e determinado pelo parametro

sen(K FR)· , 1 d' t A • R ' C' , .S = KFR' IStO e, pe a IS ancIa entre as Impurezas. omo Ja menclOnamos, este

acoplamento e sempre ferromagnetico. Quando s = 0 as impurezas estao separadas de tal

forma que 0 acoplamento entre elas via hibridiza~ao, isto e, via eletrons de condu~ao e nulo e



teremos 0 caso de dois modelos de uma impureza isolados. Nesse caso 0 est ado fundamental e

urn estado singleto Kondo em cada impureza. Quando s = 1, a distancia entre as impurezas

e nul a (R = 0), dessa forma 0 acoplamento ferromagnetico entre elas e maximo. Nesse caso

os spins das impurezas estao alinhados paralelamente. Podemos observar no Hamiltoniano

1.7 que a banda de condu~ao de urn dos canais fica desacoplada da impureza correspondente;

essa impureza nao pode entao ser compensada pelos eletrons da banda de condu~ao.

As figuras 4.1 a 4.4 mostram a evoluc;ao dos diagramas de fluxo de acordo com a varia~ao

do parametro 8. 0 diagrama para 8 = 0,1 represent a a regiao de acoplamento fraco, quando

as impurezas estac come~ando a interagirem via hibridiza~ao. 0 diagrama para 8 = 0,7 esta

na regiao intermediaria, enquanto 0 diagrama com s = 0,9 esta na regiac de acoplamento

forte com impurezas muito pr6ximas.

Os diagramas de fluxo sac apresentados em energia f versus mimero de itera~6es N. As

energias sac adimensionais (ver equa~ac (2.14)) eo estado fundamental e subtraido, de forma

que a energia desse est ado e nula nos diagramas. 0 mimero de iterac;6es esta relacionado

com a temperatura pela equac;ao (3.11). A temperatura diminui logaritmicamente com

o aumento do mimero de iterac6es (TN ex A-(N-l)/2). Sac mostrados os seis est ados de

S e paridade P-como 12j, 28, P). Os valores dos parametros do modelo-hibridizac;ao V,

correlac;ac Coulobiana U, parametro S, acoplamento RKKY /0 e parametro de discretiza~ac

A-aparecem em destaque nos diagramas.

A figura 4.1 mostra 0 diagrama de fluxo para 8 = 0,1. Nas primeiras iterac;6es os niveis

de energias sac aqueles de spins das impurezas livres, a escala de energia import ante sendo

a correlac;ao Coulombiana. A medida que diminui a temperatura (aumentando 0 mimero de

iterac;ao, N) a interac;ac banda-impureza via hibridizac;ac torna-se importante, levando ao

surgimento da intera~ao indireta entre impurezas 0 qual e refletido na pequena elevac;ao da

diferenc;a entre as energias do estado 1021}e 1000}. Quando 0 mimero de iterac;6es aumenta

S·f~::~-.V.(~~(..J 0:' DIBLIGTECA E
I,,j:Cf'< 'vI ACAO
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Figura 4.1: Diagrama de fluxo para s = 0,1 (impurezas distantes uma da outra) que significa
fraco acoplamento ferromagnetico. Os niveis tornam-se rapidamente degenerados no estado
fundamental. A diferenc;a entre as energias do est ado 1000) e 1021), tambem cai rapidamente
a zero indicando que as impurezas estao desacopladas no est ado fundamental.

o diagrama para s = 0,7 (figura 4.2) tambem come<;a corn os niveis caracterlsticos de

impurezas livres. 0 diagrama mostra uma diferen<;a bem maior entre as energias do est ado de

mais baixa energia(1021)) eo est ado seguinte(IOOO)), indicando urn acoplamento maior entre

impurezas. Observamos na regiao ern torno de N=17 uma tendencia dos niveis formarem urn

patamar. Isso reflete as diferentes hibridizac;6es das partes par e impar. Como a escala de

energia diminui a medida que aumenta 0 mimero de iterac;6es, a menor hibridizac;ao torna-se



importante numa temperatura mais baixa, retardando a chegada dos niveis ao ponto fixo

estavel.
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Figura 4.2: Diagrama de fluxo de energia para s = 0,7. Nessas condic6es a distancia gera urn
acoplamento entre impurezas /0 = 0,68. Urn patamar em regi6es intermediarias no numero
de itera<;6es pode ser observado. 0 estado fundamental e degenerado.

Observando a evolu<;ao com 0 aumento do valor de s, podemos observar na figura 4.3

(s = 0,9) que custa mais itera<;6es para os niveis de energia chegarem ao ponto fixo estavel

de impurezas com spins compensados e fortemente acoplados it banda. 0 aumento de 5 faz

a hibridiza<;a.o da parte impar cada vez menor, a compensa<;ao dos spins da impureza por

eletrons de condu<;ao da banda impar ocorrendo a temperaturas muito mais baixa. Visto de

outra maneira, s -+ 1 significa que a distancia entre as impurezas esta. diminuindo. Os niveis

de energia, portanto, apresentam tendencias a ficar no ponto fixo de impurezas fortemente



acopladas com R = o. Para s < 1 0 est ado fundamental e aquele de spins da impureza

compensados. Ja para s = 1, 0 estado fundamental apresenta urn momento de spin Hquido

1/2. Nesse ponto fixo observamos que ocorre uma defasagem de 7r /2 em apenas umas das

bandas (na banda par), enquanto na outra nao ocorre defasagem. Isso e facilmente entendido,

pois a banda impar nao interage com as impurezas, nenhum de seus eletrons participando

da blindagem das impurezas.
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Figura 4.3: Diagrama de f1.uxopara impurezas muito pr6ximas (s = 0,9). Esse diagrama
mostra que os niveis ainda nao chegaram ao ponto fixo estavel mesmo a temperaturas
kBT / D = 1.0 X 10-4• 0 sistema sofre forte infl.uencia do ponto fixo R = o. A diferen<;a entre
os niveis looo} e !021} indica que as impurezas ainda estao acopladas.

Nas figuras 4.4 a 4.6 mostramos os diagramas com S = 0, ou seja, nao ocorre acoplamento

entre impurezas via hibridiza<;ao(R --+ 00). Na figura 4.4, podemos observar 0 efeito do



termo de intera~ao -1051.52 entre as impurezas somado ao Hamiltoniano. A figura mostra 0

result ado obtido para 10 = 0,7. Nenhum patamar aparece, uma vez que so existe uma escala

de energia associada a hibridiza~ao, re = ro. 0 estado fundamental e aquele com os niveis

degenerados, refletindo a compensa<;ao dos spins das impurezas pelos eletrons de condu<;ao.

Como vemos, introduzir urn acoplamento artificial entre impurezas, fazendo s = 0, nao e 0

mesmo que considerar s =f. O. Nos diagramas seguintes 0 acoplamento e antiferromagnetico.
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Figura 4.4: Diagrama de fluxo destacando 0 efeito da inclusao do termo de intera<;ao - 1051.52

no Hamiltoniano. 0 diagrama foi obtido para 10 = 0,7. Nenhum patamar e observado, os
niveis tornam-se degenerados no ponto fixo estavel de baixa temperatura.

Para acoplamento antiferromagnetico fraco, 10 = -1,91938 x 10-4, (figura 4.5), podemos

observar no diagrama que os niveis saem do ponto fixo de impurezas livres e passam a

interagir a medida que kbTN se torna comparavel com 10 Isso e visto observando-se que, a



casos de acoplamento ferromagnetico. 0 patamar indica proximidade de urn ponto fixo do

modelo. Os niveis de energias da banda de condu~ao apresentam uma defasagem de 7r /2 no

ponto fixo estavel, como conseqii€mcia da blindagem dos spins das impurezas pelos eletrons

de condu~ao. Ou seja, as impurezas nao interagem entre si, mas interagem fortemente corn
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Figura 4.5: Diagrama de fluxo para
fraco acoplamento antiferromagnetico ( /0 = -1.91938 X 10-4). Os niveis permanece ern
patamar na regiao intermediaria de N para depois tornarem-se degenerados como no caso
de acoplamento ferromagnetico.
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Figura 4.6: Diagrama de fluxo para acoplamento antiferromagnetico moderado
( /0 = 1.91944 X 10-4). Nesse caso ap6s 0 patamar os niveis de energia chegam a urn
ponto fixo estavel com estado fundamental nao degenerado. A diferen~a entre os niveis 1000)
e 1021) indicam que nesse ponto fixo as impurezas estao acopladas.

para urn outro ponto fixo estavel. Nesse ponto fixo, diferente dos anteriores, nao ocorre

degeneresdmcias nos estados. Observamos que a diferen~a entre as energias dos estados

1021} e 1000} nao diminui quando a temperatura baixa, ao contrario aumenta permanecendo

constante no ponto fixo estavel. Isso significa que 0 acoplamento entre impurezas nao

diminui e no estado fundamental as impurezas interagem. Observamos, ainda, que nao

existe defasagem nos niveis de energias; nao ocorre efeito Kondo, portanto.



o primeiro patamar observado nas figuras 4.5 e 4.6 indica existencia de urn ponto fixo

instavel na transi<;ao entre os pont os fixos estaveis de impurezas acopladas e de impurezas

desacopladas (singleto Kondo). Existe, evidentemente, urn valor de /0 que deixa 0 sistema

exatamente nesse ponto fixo, para 0 qual aqule patamar se estende ate N -+ 00. Observamos

que, nesse estado, as impurezas sao interagentes, uma vez que os estados 1021) e 1000) tern

energias diferentes. As figuras 4.5 e 4.6 mostram que 0 est ado fundamental nesse ponto e

nao degenerado, como no caso de forte intera<;ao antiferromagnetica. A defasagem dos niveis

de energias da banda de condu<;ao, nesse ponto fixo, nao e bem definida.



4.2 Graficos da Susceptibilidade

Nesta sec;ao apresentaremos 0 gnifico da susceptibilidade magnetica usando os mesmos

parametros usados nas construcoes dos diagramas de fluxo de energia. Cada grafico da

susceptibilidade corresponde a urn diagrama apresentado na sec;aoanterior.

A figura 4.7 mostra a susceptibilidade para acoplamento ferromagnetico com s = 0, 1.

As impurezas estao distantes uma da outra, de forma que 0 acoplamento entre elas e

pequeno. Quando a escala de energia kBTN, determinada pelo mimero da iterac;ao, e

da ordem do acoplamento efetivo entre as impurezas, seus spins comec;am a se alinhar

ferromagneticamente. No entanto, a nuvem de eletrons de conduc;ao que blinda a impureza

comec;a a ser formada a medida que baixa a temperatura, de forma que acoplamento nao

e suficientemente forte para alinhar totalmente os spins. Podemos observar, claramente,

na figura que a tentativa de alinhamento e logo frustrada pela blindagem dos spins: como

ilustrado pelo diagrama de fluxo, 0 acoplamento entre as impurezas cai logo a zero. 0

est ado fundamental e urn est ado singleto Kondo, com os spins das impurezas compensados

individualmente. A curva da susceptibilidade magnetica universal para impurezas isoladas,

obtido pelo Bethe Ansatz , para 0 caso de spin 1/2 aparece para efeito de comparac;ao.

o grafico para s = 0,7 (figura 4.8) mostra que 0 acoplamento efetivo ferromagnetico

entre impurezas ja e suficiente para se acoplarem, e formarem urn est ado tripleto de spin

1, antes que seus spins sejam blindados pelos eletrons de conduc;ao. A medida que baixa

a temperatura, os eletrons de conduc;ao formam uma nuvem de blindagem em torno das

impurezas acopladas com spin magnetico 1. A diferenc;a entre as hibridizac;Oesefetivas dos

canais impar e par faz com que os dois canais tenham comportamentos diferentes. No canal

par, com hibridizac;ao maior, a compensac;ao dos spins da impureza ocorre a temperaturas

mais elevadas, ou seja nas primeiras iterac;oes. A hibridizac;ao menor do canal impar so se

tornara import ante em escalas de energia bem menores, ou seja em temperaturas bem mais

baixas. Isso ocorre em torno da iterac;ao N = 20.

Apos a blindagem no canal par, persiste urn momento magnetico equivalente ao causado
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Figura 4.7: Gnifico da susceptibilidade magnetica obtido usando s = 0,1. 0 grafico mostra
o efeito da blindagem dos spins das impurezas pelos eletrons de condu~ao, 0 qual impede a
tentativa de acoplamento entre seus spins. 0 est ado fundamental e nao magnetico.

por uma impureza de spin 1/2. Esse spin persiste ate ser compensado pelos eletrons de

condu~ao da banda fmpar. Isso e evidenciado na figura 4.8 pelo patamar existente entre 0

primeiro decaimento do momento magnetico e 0 segundo.

A blindagem do spin total das impurezas acopladas-a medida que cai a temperatura-

ocorrendo ern dois passos, claramente separados, permite a observa~ao de duas temperaturas

Kondo diferentes. Essas temperaturas podem ser calculadas pela equa~ao 1.4, usando a

equa~ao 1.3 corn V =~. 0 resultado e Tk = 9,8 X 10-4 e Tk = 4,9 X 10-15• A

compensa~ao dos spins ern dois passos e 0 chamado efeito Kondo de dois estagios, observado

por Jayaprakash et al [15].
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Figura 4.8: Gratico da susceptibilidade para s = 0,7, mostrando 0 efeito Kondo de dois
estagios. As curvas continuas foram obtidas pelo Bethe Ansatz e ressalta 0 efeito Kondo de
spin 1 e 0 de spin 1/2.

Na figura 4.8 as curvas universais da susceptibilidade, obtidas pelo Bethe Ansatz [47],

para spin 1/2 e 1 saa introduzidas, ern escalas e temperatura Kondo apropriadas, para

ressaltar que as blindagens saa referentes ao spin 1/2 e spin 1. A concordancia e excelente.

As diferenc;as no inieio e no fim para a curva universal de spin 1 ocorrem porque 0 spin efetivo

1 das impurezas e imediatamente blindados pelos spins da banda par (inicio da curva), e por

causa dos primeiros efeitos da segunda blindagem no final da curva. Observemos que a spin

nao deve ser exatamente 1/2 no inieio do segundo estagio, como evidenciado pela diferenc;a

entre a curva universal de spin 1/2 e a por nos obtida.

No grafico da susceptibilidade para s = 0,9 (figura 4.9) destacamos que 0 segundo

est agio Kondo ocorre a temperaturas baixissimas, taa perto do zero que nao aparecem
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Figura 4.9: Grafico da susceptibilidade para 0 caso das impurezas muito proximas uma da
outra ( s = 0,9). Existe uma tendencia de permanecer urn momenta magnetico eficaz nas
1mpurezas.

na figura. Os eletrons de condu<;ao da banda impar so conseguem blindar 0 spin efetivo

1/2 da impureza quando kbTN ~ 10-20 D , pois a hibridiza<;ao entre essa banda e as

impurezas e muito pequeno, r0 = 0,196. Isso significa que apenas os eletrons da banda

de condu<;ao par participarao da blindagem das impurezas. Como 0 grcifico indica, apenas

esses eletrons nao sao suficientes para blindar totalmente 0 spin das impurezas acopladas

ferromagneticamente. Extrapolando esse result ado para 0 limite R -+ 0, vemos que nesse

limite 0 estado fundamental sera magnetico.

Para analisar 0 modelo na regiao de acoplamento negativo entre impurezas nos somamos

ao Hamiltoniano a interacao direta -10.51.52, 0 efeito dessa intera<;a.o e primeiro analisada

para 0 caso de acoplamento ferromagnetico com 0 parametro s = 0 ( R = 00). Nesse caso,
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Figura 4.10: Gnifico da susceptibilidade mostrando 0 efeito de urn acoplamento
ferromagnetico direto /0 incluido ao Hamiltoniano. Ocorre urn efeito Kondo de spin 1,
como evidenciado pela curva continua obtida pelo Bethe Ansatz.

A figura 4.10 mostra 0 grcifico da susceptibilidade para correla<;ao RKKY ferromagnetica

/0 = 0,7 entre impurezas. Com essa forte correla<;ao as impurezas irao acoplar-se para formar

urn est ado tripleto ferromagnetico com spin 1 . A susceptibilidade e caracteristica de urn

efeito Kondo para spin 1. A curva universal obtido pelo Bethe Ansatz, introduzida na figura,

evidencia esse resultado. 0 momento magnetico e blindado simultaneamente pelos eletrons

de condu<;ao das bandas par e impar. Assim, nao pode ocorrer 0 efeito Kondo de dois estagios.

Vemos mais uma vez que a interac;ao RKKY gerada pelos eletrons de conduc;ao nao pode ser

simulada nem qualitativamente por urn termo de acoplamento adicionado artificialmente ao

Hamiltoniano.
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Figura 4.11: Gnifico da susceptibilidade para acoplamento antiferromagnetico proximo e
abaixo do acoplamento de ponto critico. Ocorre urn efeito Kondo e 0 do ponto fixoinstavel
e marcado pela intermitencia que aparece apos a compensac;ao do momento magnetico.

Quando a correlac;ao RKKY e negativa as impurezas tendem a se acoplarem corn

alinhamento antiparalelo de seus spins. As figuras 4.11 e 4.12 apresentam os resultados

da susceptibilidade magnetica para esse tipo de correlac;ao, mantendo s = o. 0 estado

fundamental nesses dois resultados sao nao magneticos. A figura 4.11 mostra 0 resultado

obtido para 0 valor 10= -1,91938 x 10-4. 0 diagrama de fiuxo correspondente e 0 da figura

4.5, que mostra urn ponto fixo estavel corn impurezas nao interagentes corn os seis estados de

mais baixa energia degenerados e nulos. 0 momento magnetico cai logo a zero como efeito

da blindagem dos spin individuais pelos eletrons de conduc;ao. A correlac;ao nao e suficiente

para manter urn alinharnento antiparalelo.



o resultado mostrado na figura 4.12 para 10 = -1,91944 x 10-4, corresponde ao diagrama

4.6, 0 qual mostra urn ponto fixo estavel com impurezas interagindo e os estados nao

todos degenerados. Essa figura mostra 0 momento magnetico das impurezas caindo a zero

indicando que 0 acoplamento e forte 0 suficiente para se compensarem mutuamente. As

impurezas, entao, formam urn est ado singleto antiferromagnetico independente da banda de

condu~ao.
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Figura 4.12: Gnifico da susceptibilidade obtido para acoplamento antiferromagnetico
proximo e acirna do acoplamento de ponto critico. 0 est ado fundamental e nao magnetico
devido aos spins das irnpurezas compensarem-se urn ao outro. 0 efeito do ponto fixo instavel
e novamente a intermitencia, a temperaturas na faixa 10-15 < kBT < 10-7•

Os diagramas de fluxo de energia para correla~ao RKKY, mostrados na se~ao anterior,

apresentam urn patamar em itera~Oes intermediarias indicando a existencia de urn ponto fixo



instavel. Esse ponto fixo separa a regi6es de ponto fixo estavel tipo Kondo e alinhamento

antiferromagnetico. Nesse ponto fixo instavel a susceptibilidade e nula. Na regiao de

temperaturas, ou iteracoes, onde ocorre 0 patamar, os spins das impurezas estao no final

do processo de blindagem (figura 4.11) ou ja se compensaram mutuamente (figura 4.12).

Ou seja, os spins das impurezas se compensam de uma forma ou de outra antes do sistema

decidir qual 0 ponto fixo estavel ern baixas temperaturas.

o efeito do patamar, observado nos diagramas de fiuxo, nos graficos da susceptibilidade

e uma intermitencia nos pont os a baixas temperaturas. Espac;os vazios aparecem entre

pontos na regiao correspondente ao patamar indicando que a susceptibilidade, no ponto fixo

instavel, e exatamente nula (devido a erros numericos alguns pont os sao negativos). No

patamar, os niveis de energia ficam constantes enquanto a temperatura cai, tornando 0 fator

de Boltzmann muito pequeno. Fora do patamar os niveis de energia caminham para 0 ponto

fixo estavel e ainda nao sao completamente constantes.



Este trabalho introduziu uma nova discretiza<;ao da banda de condu<;aono metodo de Grupo

de Renormaliza<;ao Numerico. Com essa tecnica calculou-se a susceptibilidade magnetica

modelo de Anderson de duas impurezas no limite Kondo. Como ilustra<;ao, a densidade

espectral do modelo com intera<;ao Coulombiana fraca tambem foi calculada.

A nova abordagem explora a simetria de paridade do modelo de duas impurezas para

discretizar diferentemente as bandas dos canais par e impar. A discretiza<;ao e feita

introduzindo-se urn parametro Zp (p = par, impar) assumindo valores 1/2 e 1. A discretiza<;ao

feita dessa forma reproduz melhor a banda de condu~ao continua que 0 metodo tradicional.

Isso permitiu-nos trabalhar com valores grandes A = Ag do parametro de discretiza~ao, com

precisao equivalente a que se obtem no metodo tradicional com A = ..;;;:;;com isso 0 tempo

de calculo numerico se reduz enormemente, por urn fator da ordem de 103, com 0 que a

diagonaliza<;ao do modelo de Anderson de duas impurezas pode ser efetuado em cerca de 80

minutos numa esta~ao de trabalho com velocidade de processamento de ponto flutuante da

ordem de 4Mflops.

Basicamente, a vantagem de nossa abordagem e poder recobrir a banda de condu~ao com

mais energias, 0 que reduz os desvios introduz idos pela discretiza<;ao da banda. A extensao

da nova abordagem para calculos no modelo peri6dico de Anderson, ou outros modelos de

rede, e possivel definindo Zi = l/ni com ni = 1,2, ... ,Ni ( Ni e 0 Olimero de impurezas

consideradas). Com isso 0 ampliamos espectro do metodo do GRN.

o problema de duas impurezas, no qual testamos nossa abordagem, tern sido bastante

estudado, embora care<;a ainda de urn entendimento completo. A controversia entre a

existencia ou nao do ponto critico entre as regioes Kondo e antiferromagnetica entre os dois

metodos mais poderosos, GRN e Monte Carlo, no estudo do problema de duas impurezas

foi intensificado com estudos de mais recentes (ver capitulo introdut6rio). Parece claro

que 0 ponto fixo instavel se deve a simetria particula-buraco. Vma vez que essa simetria

e introduzida artificialmente em nosso trabalho ( assim como no metodo da invariancia



conforme) os resultados aqui obtidos nao contribuem para esclarecer esse conflito, ainda que

sejam muito mais precisos e abrangentes do que os obtidos por Jones, Varma e Wilkins (26).

Nossa abordagem, por outro lado determina a susceptibilidade em todo 0 espac;oparametrico

do modelo com precisao semelhante ao obtido pelo GRN no modelo de uma impureza.

A principal deficiencia deste trabalho, assim, se deve a aproximac;ao da hibridizac;ao

independente da energia, que torna 0 Hamiltoniano artificialmente simetrico Estudar 0

problema de duas impurezas sem essa aproximac;ao sera, entao, mais uma extensao natural

de nossa abordagem.

No capitulo 2 usamos a nova tecnica para calcular a densidade espectral para 0 caso

U <: r. Os resultados sao comparaveis aos obtidos por Sakai et al [29), para 0 caso com

simetria particula-buraco. Assim, obtemos uma indicac;ao preliminar de que 0 metodo se

presta ao calculo de propriedades dinamicas.

Nos Capitulos 3 e 4, aplicamos nossa tecnica ao calculo da dependencia termica

da susceptibilidade magnetica do modelo de duas impurezas. Tambem, obtivemos os

diagramas de fluxo de energia do modelo. Ao Hamiltoniano do modelo foi somado urn

acoplamento 10 entre os spins para estudar correlac;6es antiferromagneticas entre impurezas,

ja que a aproximac;ao de hibridizac;ao independente da energia gera somente acoplamentos

ferromagneticos.

Os calculos foram realizados usando-se a hibridizac;ao V = 1.1l8D ( pJ = O,lD, a

qual fornece uma temperatura Kondo TK = 1,22 X 10-5. Esse valor TK e bem abaixo dos

conseguidos em trabalhos anteriores, e e mais que suficiente para se observar os fenomenos

de interesse. Outros valores de V fornecerao os mesmo resultados, desde que U » V. Para

garantir 0 limite Kondo do modelo de Anderson usamos U = 100D.

Para 0 caso de intera<;ao ferromagnetica entre as lmpurezas, com 10 = 0 0 estado

fundamental para R '1= 0 ( s '1= 1) e sempre nao magnetico. Nesse caso, a defasagem

na banda de conduc;ao e 11'/2, mostrando que os eletrons de condu<;ao blindam 0 spin

das impurezas e 0 estado fundamental e urn singleto tipo Kondo. Quando a intera<;ao



e suficientemente forte para as impurezas se acoplarem ferromagneticamente observamos 0

efeito Kondo de dois estagios. Muito mais que em trabalhos anteriores [15.25.40], esse efeito

aparece claramente em nossos resultados . Os estagios aparecem separadamente devido as

diferentes hibridiza~6es nos canais par e impar. A compara~ao com resultados obtidos por

Bethe Ansatz demonstram que primeiro est agio corresponde a blindagem parcial do spin 1

eo segundo a uma blindagem do spin residual 1/2.

Quando R = 0 ( s = 0), 0 estado fundamental e magnetico com momento magnetico

correspondente ao spin 1/2. Os eletrons de condu~ao nao conseguem blindar totalmente as

impurezas. Nesse caso, nao ha hibridiza~ao no canal impar, a defasagem nesse canal sera

nula no est ado fundamental. Os eletrons de condu~ao do canal par, por outro lado, sofrerao

uma defasagem de 1r /2. Aqui ocorrera apenas urn est agio do efeito Kondo, 0 qual reduz,

mas nao anula 0 momento magnetico efetivo do par de impurezas.
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Figura 4.13: Diagrama esquematico mostrando a rela~ao entre TK e 10• Os numeros indicam
a regiao dessa rela~ao para cada grafico obtido e especificado pelas legendas.



A intera~ao direta 10 ferromagnetica apenas aumenta a intera~ao entre as impurezas.

No caso de acoplamento via hibridiza~ao nula, s = 0, nao se observa efeito Kondo de

dois estagios, os spins blindados na mesma temperatura pelos dois canais. Para 10 ~ D,

observamos um efeito Kondo de spin total 8=1.

Para correla~ao antiferromagnetica ( 10 < 0) um ponto critico e obtido separando duas

regioes de estados fundamentais distintos: regiao de efeito Kondo, com uma defasagem

1r /2 na banda de condu~ao, e a regiao de acoplamento antiferromagnetico, sem defasagens

na banda. Para pJ = -0.10, esse ponto critico ocorre em 10 '" 1,91941 X 10-4. 0

estado fundamental nas duas regioes e nao magnetico. Na regiao Kondo as impurezas

sao blindadas individualmente e nao interagem no est ado fundamental. Na regiao de

acoplamento antiferromagnetico as impurezas se acoplam no estado fundamental, formando

singleto. No ponto critico, a susceptibilidade magnetica e nula, a compensa~ao do momento

magnetico sendo completa mesmo a temperatura T > O.

Os resultados obtidos most ram a competi~ao entre duas escalas: a temperatura Kondo

TK e a intera~ao entre impurezas RKKY 10. 0 result ado para 0 estado fundamental e

sumarizado pela figura 4.13, a qual mostra a rela~ao entre as escalas e os diferentes estados

fundamentais. Para 10 -+ 00 ( R = 0) 0 est ado fundamental e magnetico, porem nao aparece

no grafico. Esse grafico nao tem 0 objetivo de ser preciso, mas apenas de ser ilustrativo.

Para 10 positivo, ocorre 0 efeito Kondo de dois estagios, e 0 estado fundamental e dois spins

paralelos blind ados isoladamente pelos eletrons da banda. Para 0 < 10 < -0, 06TK, 0 estado

fudamental e aquele com os dois spins da impurezas antiparalelos compens ados isoladamente

pelos eletrons da banda. Nesses dois casos, como ja vimos a defasagem da banda e 1r /2. Para

10 > -0,06TK 0 spins das impurezas compensam-se mutuamente. Nesses tres casos 0 est ado

fundamental e nao magnetico. 0 valor 0,06 para a rela~ao entre TK e 10 e aproximado, desde

que nao e possivel determinar 0 valor de 10 para 0 ponto instavel.



4.4 Perspectivas e trabalhos futuros

susceptibilidade no ponto critico, em temperaturas muito proximas de zero, poderiam ser

obtidos com teoria de pertuba<;ao no Hamiltoniano de ponto fixo instavel. Os resultados

obtidos por Jones et al [25, 26) com esse procedimento, nao conseguiram precisao suficiente

para descrever a regiao proxima ao ponto critico. Nossa abordagem tern essa precisao, nao

obstante, tal estudo parece injustificavel frente as justificadas criticas recentes levantadas a

aproxima<;ao de hibridiza<;ao independente da energia.

Dentro da analise do ponto critico, poderiamos calcular a susceptibilidade staggered

do modelo para verificar a divergencia encontrada por Jones et al[25, 26]. Tambem

frente as criticas parece pouco razoavel fazer esse calculo, alem disso, a defini<;ao dessa

grandeza traz urn problema: essa susceptibilidade e definida supondo urn campo atuando

nas impurezas de tal forma que elas se alinham antiparalelamente sob sua a<;ao. No

entanto, tratamentos anteriores nao deram adequada aten<;ao ao comportamento da banda

de condu<;ao sob a a<;aodesse campo. Introduzir defini<;aodiferente seria apenas complicar

desnecessariamente a discussao do ponto critico. Outra possibilidade, mais promissora, de

estudo do comportamento critico e 0 calculo do calor especifico. 0 coeficiente I diverge

no ponto critico. Como conseqiiencia do caIculos do calor especifico e da susceptibilidade

poder-se-a calcular a razao de Wilson-Sommerfeld.

Outra propriedade que forneceria informa<;ao adicional sobre 0 ponto critico e a fun<;ao

de correla<;ao entre os spins das impurezas em temperatura nula ( (Sl.S2h=o). Essa

correla<;ao pode ser calculada com 0 mesmo procedimento de Jones et a1[25 , 26): 0 valor

esperado (51.52) e calculado numericamente para todos os autoestados em cada itera<;ao ate

alcan<;ar 0 ponto fixo estavel quando todos estados tern 0 mesmo valor esperado, esse ponto

e considerado 0 limite de baixas temperaturas.

o calculo de propriedades dina-micas usando a nossa abordagem e, finalmente, uma



direc;ao natural a ser tomada. Inicialmente, pretendemos calcular a densidade espectral

do modelo de duas impurezas, ja iniciada neste trabalho. No calculo dessas propriedades a

caracteristica de recobrir melhor a banda de condu~ao, sera importantissimo para aumentar

o acuro do metodo de GRN .

Todos esses calculos podem ser feito mantendo a aprOXlmac;ao de acoplamento

independente da energia (0 que implica simetria particula-buraco) com objetivos de

observar 0 comportamento critico do ponto fixo instavel. Porem pretendemos usar a nova

generalizac;ao do metodo GRN que permite caculos sem essa aproximac;ao. Evidentemente,

essa generalizac;ao permite obter resultados mais gerais e importantes para a extensao ao

problema de rede, 0 qual pretendemos estudar com nossa abordagem.

ce



Calculo Pertubativo da Densidade Espectral

onde as func;6es de onda sao calculadas pertubativamente ate primeira ordem da seguinte

forma

onde os operadores a e b sao operadores de destruic;ao de particulas e buracos,

respectivamente. 0 ± indica 0 canal par( +) ou impar( -). 0 hamiltoniano de interac;ao

Hint e defindo pela equac;ao (2.8). As energias pertubadas sao



E~± - E~n± + (nlan±Hinta~±ln)

E~± - Egn± + (nlbn±Hintb~± In)

o operador de destrui<;ao ( cria<;ao) d± ( d±) de particulas no orbital da impureza obtido

da equa<;ao (2.20) e

d± =LUi±ai± + ui±b!±
i±

onde E~ = 0, E8n± = 4En± e Egn± = 4En±. As energias En± ( E~±) sao as energias positivas

( negativas) do Hamiltoniano nao pertubado do canal par (+) ou impar (_).

Com esses resultados chegamos, portanto, as equa<;Oes 2.28 e 2.29 para as densidades

espectrais.



Apendice B

Detalhes sobre a diagonalizac;ao iterativa

Vamos sup or que IJ, Jz, S, sz, P, r)alto denote urn autoestado do Hamiltoniano HNaito com

carga axial J, e sua componente z Jz, spin S e sua componente z Sz, e com paridade P.

Para constru~ao da matriz Hamiltoniana no proximo passo iterativo, devemos montar a base

de estados IJ, Jz, S, Sz, P, rj l)baixo, chamada primitiva, usando as equac;;oes3.15 e 3.16 . A

matriz e construida calculando-se 0 elementos de matriz:

onde HNLbaixo = U].;-lbaixofNbaixo + H.c.). Os elementos de matriz diagonais sao

independentes das componentes z da carga axial e de spin:

1= {

o = (J -1/2,5)
1 = (J, S - 1/2)
2 =(J+1/2,S)
3 = (J, S + 1/2)

Para obtermos os elementos de matriz fora da diagonal usamos 0 teorema de Wigner-



baixo(J', Jz - 1/2, S', Sz - J.l,P', rl( _2)N+l J.lINIJ.IJ, Jz, S, sz, P, rhaixo =

(_I)J'+S'-J-S+l (S' S - IS S 1/2 - )(J' J - 1/211 J 1/2 -1/2) (J', S'IiINIIJ, S) .' z J.l , z, , J.l , z , z" V2S'+IV2J'+1

baixo(J', Jz + 1/2, S', Sz + J.l,P', rIfNIJ./J, Jz, S, Sz, P, rhaixo =
(_I)J'+s'-J-S+l (S' S + IS S 1/2 )(J' J + 1/211 J 1/2 1/2) (J', S'liiNI/J, S) .' z J.l , z, ,J.l , z , z, , V2S'+ IV2J'+ 1

(B.3)

onde (11111) sao os elementos de matriz invariantes, sendo (S', S~IS, SZ, 1/2, J.l) e

(J', J;/J, Jz, 1/2, J.l) os coeficientes de Clebsh-Gordon. Esses coeficientes sao calculados

usando as regras de soma do momento angular. Os elementos de matriz nao nulos sao:

[ (_I)N+l IV (J, S + 1/2, P, rlliN-lbaixollJ - 1/2, S, P, r)Nalto.";2S + 1 2J + 1alto
baixo(J, Jz, S, Sz, P, r; II1/JNHNLbaixoIJ, Jz, S, Sz, P, r; 0haixo =

(_I)N+l V S IV (J,S -1/2,P,rlliN-lbaixollJ -1/2,S,P,r)Nalto]2 + 1 2J + 1alto

baixo(J, Jz, S, Sz, P, r; II1/JNHNLbaixoIJ, Jz, S, Sz, P, r; 2haixo =

[ (_I)N 1 (J, S - 1/2, P, rlliN-lbaixollJ + 1/2, S, P, r)Nalto.";2S + 1";2J + 1alto
baixo(J, Jz, S, Sz, P, r; 3/1/JNHNLbaixoIJ, Jz, S, Sz, P, r; 2haixo =

(-I)N 1 (J, S + 1/2, P, riliN-lbaixol/J + 1/2, S, P, r)Nalto] . (B.5)";2S + 1";2J + 1alto

Portanto, para construirmos a matriz Hamiltoniana precisamos conhecer as autoenergias

da Hamiltoniana anterior ENalto(J, S, P, r) e os elementos de matriz invariantes alto(J, S ±
1/2, P, riliN-lbaixollJ ± 1/2, S, P, r)Nalto' Esses elementos invariantes devem ser calculados

apos a diagonaliza~ao da matriz. Apos a diagonaliza~ao nos obtemos uma base, chamada



base propria, que esta relacionada a base primitiva atraves da equa<;ao

IJ, Jz, S, Sz, P, r)Nbaixo = LU(r; wl)IJ, Jz, S, Sz, P, w; l)baixo'
wi

Assim, precisamos calcular os elementos invariantes baixo(J', S', P', r'lIfNbaixoIlJ, S, P, r)Nbaixo

que serao utilizados no segundo passo da itera<;ao seguinte. Alem disso, e necessario

atualizar os elementos invariantes alto(J, S, P, rllfNaltollJ + 1/2, S, P, r)Nalto, calculados no

passo anterior dessa itera<;ao, para a base atual do processo iterativo. Os elementos de

matriz do operador fNbaixo, chamado operador ativo nesse passo, sao

baixo(J ± 1/2, S - 1/2, P', r'llfNbaixoIIJ, S, P, r)Nbaixo =
-LU(r'; w'3)U(r; w1h!2s(2J + 1).

ww'

baixo(J ± 1/2,S + 1/2,P',r'lIfNbaixoIlJ,S,P,r)Nbaixo =
- L U(r'; w'1)U(r; wl)J(2s + 2)(2J + 1)

ww'

onde I = 0,2. Os elementos de matriz dos operadores fNalto, chamado operador passivo neste

passo iterativo, sao atualizados na seguinte forma:

baixo(J + 1/2,S + 1/2, P',r'llfNaltoIlJ, S,P,r)Nbaixo =

L [U(r'; w'O)U(r; WO)J~~ +~ alto(J, S + 1/2, P', r'llfNaltollJ - 1/2, S, P, r)Nalto
ww' +

U(' , )U( ) (2s + 2) ( / S ' '11 II- r;w1 r;w1 (2s+1) alto J+1 2, ,P,w fNalto J,S-1/2,P,W)Nalto

+U(r'; w'2)U(r; W2)J~~ : ~ alto(J + 1,S + 1/2, P', w'lIfNaltollJ + 1/2, S, P, W)Nalto

-U(r'; w'3)U(r; w3) g;:~jalto(J + 1/2, S + 1,P', w'lIfNaltoIIJ, S + 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'O)U(r; W2)J~~ : ~ alto(J, S + 1/2, P', w'llfNaltollJ - 1,S, P, W)Nalto

-U(r'; w'1)U(r; w3) g;:~jalto(J + 1/2, S + 1,P', w'lIfNa'toIIJ, S, P, W)Nalto]



baixo(J + 1/2,5 - 1/2, P', r'IIfNaltollJ, 5, P, r)Nbaixo =

=L [U(r'; w'O)U(r; WO)V~~ +~ alto(J,5 - 1/2, P', r'IIfNaltollJ - 1/2,5, P, r)Nalto
ww' +

-U(r'; w'l)U(r; wI) (2~2:)1) alto(J + 1/2,5 - 1,P', w'IIfNaltollJ, 5 - 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'2)U(r; W2)V~~:~ alto(J + 1,5 - 1/2, P', w'llfNaltollJ + 1/2,5, P, W)Nalto

-U(r';w'3)U(r;w3) ((28)) alto(J+ 1/2, 5, P',w'llfNaltoIIJ, 5 + 1/2, P, W)Nalto28 + 1

+U(r'; w'O)U(r; W2)V~~ : ~ alto(J,5 - 1/2, P', w' IIfNalto IIJ - 1,5, P, W)Nalto

-U(r'; w'l)U(r; w3) (2~2:/) alto(J + 1,5 + 1,P', w'llfNalto/IJ, 5, P, W)Nalto] .

baixo(J -1/2,5 + 1/2,P',r'llfNaltoIIJ,5,P,r)Nbaixo =

L [U(r'; w'O)U(r; WO)V2~; 1 alto(J - 1,5 + 1/2, P', r'IIfNaltollJ - 1/2,5, P, r)Nalto
ww'

-U(r'; w'l)U(r; wI) g;:~~alto(J - 1/2,5, P', w'IIfNaltoIIJ, 5 - 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'2)U(r; W2)V 2;~ 1 alto(J,5 + 1/2,P', w'llfNaltollJ + 1/2,5, P, W)Nalto

-U(r'; w'3)U(r; w3) g;:~~alto(J - 1/2,5 + 1,P', w'IIfNaltollJ, 5 + 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'O)U(r; W2)V 2;~ 1 alto(J + 1/2,5 + 1/2,P', w'IIfNaltollJ - 1/2,5, P, W)Nalto

-U( r'; w'I)U( r; w3) g; : ~l.".(J, S + 1,P', w'IIfN.".IIJ + 1,S - 1/2,P,w)N.".] .

(B.I0)

baixo(J -1/2,5 -1/2,P',r'IIfNaltollJ,5,P,r)Nbaixo =

L [U(r'; w'O)U(r; WO)V2~; 1 alto(J - 1,5 - 1/2,P', r'llfNaltollJ - 1/2,5, P, r)Nalto
ww'



-U(r'; w'I)U(r; wI) (2~2:)1) alto(J - 1/2,5 - 1,P', w'llfNaltollJ, 5 - 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'2)U(r; W2)J~~ : ~ alto(J + 1,5 + 1/2, P', w'I/fNaltol/J + 1/2,5, P, W)Nalto

-U(r'; w'3)U(r; w3) g;:~~alto(J + 1/2,5 + 1,P', w'I/fNaltoIIJ, 5 + 1/2, P, W)Nalto

+U(r'; w'O)U(rj W2)J~~ : ~ alto(J + 1,5 + 1/2, P', w'llfNaltollJ, 5, P, W)Nalto

-U(r'j w'I)U(r; w3) (2~2:\) alto(J + 1/2,5 - 1,P', w'llfNaltollJ, 5 - 1/2, P, W)Nalto] .

(B.ll)

Evidentemente,o processo descrito acima e feito em todos os passos da itera<;ao com as

devidas modifica<;Oes no mimero de iterac;Oes N e na referencia aos operadores alto e baixo.
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