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RJ.:SUMO

Mostra-se que o modelo de Anderson-Newns para adsorção

química em superfícies metálicas transgride a regra de soma de
Friedel. Para garantir que o sistema seja eletricamente neutro ,

introduz-se urna repulsão G entre os elétrons de condução e a car

ga transferida para o adsorvido. O Hamiltoniano de muitos corpos

resultante se diagonaliza por um procedimento numérico fundamen-

tado na teoria do grupo de renormalização. Para mostrar que o p~

tencial G influencia a interpretaçio de resultados experimentais,

aplica-se o modelo ao sistema carbono-hidrogênio no óxido de me-

tila (CH30-) adsorvido em Cu(IOO), cujo espectro vibracional foi

recentemente medido. Comparando as frequências vibracionais des-

se sistema com as do metanol (CH30H) gasoso, estabelece-se um II

mite superior V para o acoplamento Ventre estados de Bloch emax
orbitais moleculares da ligação C-H. Para V<V ,ao arrepio dosmax
resultados para G=O, o modelo generalizado prevê larguras de li-

nha de absorção que concordam com os dados experimentais.
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ABSTRAcr

It is shown that the Anderson-Newns model for
chemisorption on metallic surfaces violates the Friedel sum rulei
to ensure electrlcal neutrality, a repuls10n G between the

conduction electrons and the charge transferred to the adsorbate

is introduced. A renormalization group procedure diagonalizes the

resulting many-bady Hamiltonian. The madel is appli~d to the

carbon-hydrogen system in methoxide (CH30-) chemisorbed on Cu(lOro ,

the infrared absorption spectrurn af which was recently measured •

On the basis of a comparison with the vibrational frequencies in

methanol (CH30H) gas, an upper baund V for the coupling Vmax
between Bloch states and C-H malecular orbitals is established.

For V<V ,in contrast with the (Anderson-Newns) G=O case, themax
absorption linewidths calculated for the generalizeo model agree

well with the experimental results.

11
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CAPITUIA I

vem-se

A adsorção química de moléculas em superfícies metálicas

constituindo1 em um dos principais tópicos de pesquisa em

física de superfícies. Distingüindo-se da adsorção física por en -
volver reestruturação dos orbitais do adsorvido, esse fenômeno foi

reconhecido, no início da década de 60, corno ingrediente essencial

para a catálise heterogênea2 de reaçoes químicas. Desde então, nu-
merosos autoresl têm a ele se dedicado intensificada e diversifica
damente, empregando (principalmente) métodos espectroscópicos e de

di fração e frequentemente desenvolvendo técnicas especiais de lim-

peza de superfícies, deposição, vácuo ultra elevado ou alta pres -

são. A investigação teórica na área tem crescido proporcionalment~

embora em escala mais reduzida.

1.1. Aspectosexperimentais

Grosso modo, os temas das pesquisas podem ser agrupados

em três classes: (1) propriedades estruturais das camadas adsorvi-

das (tais corno estruturas cristalina ou de bandas), (2) dinâmica e

geometria de adsorção (por exemplo, determinação do sítio de adsor

ção de determinada impureza adsorvida em determinado metal) e (3)

propriedades locais do adsorvido, em que centralmente se estudam a

ligação química substrato-adsorvido e sua influência sobre os ní -

veis eletrônicos do sistema.

Exemplos de medidas pertencentes a essa última classe são

as espectroscopias de fotoemissã03 e de perda de energia por elé
4) -. -. 1 5( )trons (EELS e a ressonanCla magnetlca nuc ear NMR, mas a es -

pectroscopia de reflexão infravermelha (IRS) desponta nos últimos
. +- -. • fI t 6-8anos corno ~ecnlca prornlssora e orescen e •

II
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As medídas de IRS, que determínam as características dos

modos vibracionais de moléculas adsorvidas, são infelizmente difí-

ceis, devido ã baíxa absortivídade ótica das mesmas: o caso excep-
cional da ligação química do radical carbonila (CO) , que tem mome~

to de dipolo relativamente grande e, portanto, alta absortividade

infravermelha, tem sido amplamente pesquisado6•

Em contraste, a literatura mostra4,9 que a espectrosco -

pia eletrônica EELS, dotada de alta sensitividade, pode ser aplic~

da a uma variedade maior de sistemas adsorvido-metal. No entanto

essa vantagem em relação ã espectroscopiainfravarmelha é contrap~

sada por uma resolução tipicamente uma ordem de magnitude inferior,

os espectros de perda de energia eletrônica trazendo praticamente

nenhuma informação a respeito das larguras de linha de absorção. Co
4mo ilustração, a Fig.l mostra o espectro de EELS do óxido metíli-

co (CH3CO) adsorvido em cobre, sistema cujo espectro de IRS será

discutido adiantei particularmente dignos de nota são a destacada

absortividade da ligação carbonílica e a baixa resolução (cerca de
-1 $Saem ) do espectro (cujas linhas têm largura natural da ordem de

lOcm -1) .

A largura das linhas de absorção mede a probabilidade do

decaimento dos modos vibracionais excitados e contém informações

potencialmente importantes sobre a interação entre adsorvido e sUbs

trato metálico. Por. isso, nos últimos anos, esforços têm sido ca-

nalizados7,S,lO para a melhoria da sensitividade dos detetores de

IRS. A determinaçãoS das larguras das linhas associadas ã vibração

da ligação química CH no óxido metílico (ver Fig.l) é um interes -

sante resultado desse trabalho experimental.

Ao contrário da carbono-oxigênio, a ligação carbono-hi -

drogênio pode ser deuteradaS,ll. Dessa forma, consegue-se mudar

consideravelmente sua massa reduzida e frequência vibracional sem

! II
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Figura Ia. Espectro de perda de energia eletrônica (EELS) do ó-
xido de metila adsorvido em Cu (100). A inserção mo.§.
tra a estrutura química de adsorção, inferida por oa~
paração com o espectro do metanol. Tirado da Ref.4.
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Figura lb. Largura da linha de absorção ótica (espectro inseri-
do) dos modos simétrico (círculos cheios) e assimé -
trico (círculos vazios) de vibração do complexo CH
no óxido metílico adsorvido em Cu (100), como função
da razao de recobrDnento superficial. Para razões i~
feriores a 0,2 as larguras de linha são independen-
tes da concentração do óxido, indicando que a intera
ção entre adsorvidos é desprezível.



4

alterar a estrutura eletrônica da ligação: daí a importância dore

sultado •

Com efeito, os dados experimentais da Ref.8 revelam um
efeito isotópico , as larguras de linha variando em proporção in-

11versa à massa reduzida da ligação. Persson e Ryberg , mostrando

que esse efeito relaciona o decaimento das excitações vibracionais

no adsorvido com a produção de pares elétron-buraco no metal, con-
seguiram derivar a seguinte expressão para a largura W da linha de

frequência st :

(1.1)

*onde m ~ a massa reduzida do modo vibracional, P(Ek) ~ a densida

de de estados na energia de condução Ek (medida em relação ao ní -

vel de Fermi) e ~k' é o elemento de matriz da perturbação que cau

sa o decaimento, calculado entre o estado fundamental da banda de

condução e um estado que cont~m excitação el~tron-buraco com ener-

gia Ek-Ek,=flrt.
Observando que o pequeno momento de dipolo da ligação CH

(medido pela intensidade das linhas de absorção) não pode ser res-

ponsabilizado12 pela produção de excitações na banda de condução
. - 8 (que amorteçam as vlbraçoes com as taxas observadas larguras de

. - -1 11Lí.rih a W = Lôcm ), os autores recorrem ao modelo de Anderson -
13 14Newns ' para explicar os resultados experimentais. Nesse modelo,

um dos orbitais anti-ligantes do adsorvido, devido à sua superposi

ção espacial com os estados de Bloch do metal, acopla-se com os ní

veis de condução e introduz uma ressonância de largura r na banda.

o acoplamento eleva consideravelmente a densi.dade de estados de
15condução, que assume a forma
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p (E) (1.2)

-onde Ea e a energia do orbital anti-ligante.

Uma vez que a vibração dos átomos de carbono e hidrogê-

nio torna oscilante essa energia E , o acoplamento entre banda ea

orbital anti-ligante cria excitações elétron-buraco na banda, is-

to é, estabelece um elemento de matriz ~k'~O que, de acordo -com

a Eq. (1.1), alarga as linhas de absorção. Em particular, supondo

esse elemento de matriz lentamente variável com as energias Ek e

-Ek" que Ea 0, e admitindo que 1'lS1«f,da Eq. (1.1) chega-se fa -

cilmente ao resultado

- I 12 2 *W TI ~,. n P (O) 1m, (1.3)

derivado na Ref.ll.
*A dependência de W com m na Eq. (1.3) concorda com os re

sultados experimentais8• Mais ainda, o incremento na densidade

p(O) de estados na energia de Fermi devido ao acoplamento com o ad
. 12-sorvido explica as larguras relativamente grandes . Nao obstante,

a condição sublinhada, necessária para a Eq. (1.3), impõe que

f»~0~O,3eV. Esse limite inferior para f implica em forte acopla -

mento entre orbitais moleculares do adsorvido e o metal, com cons~
- - - 16quente alteraçao desses orbitais em relaçao aqueles encontrados

na molécula de metanol. Dado que as frequências de vibração dos si~

b h'd -, ~l 116 d 'd 11 d'f dternas car ono- 1 rogenlo no a coo e no a sorVl o 1 erem e

2%, essa conclusão e o valor de r que a ela leva são inquietantes.

Esta tese procura mostrar que essa dificuldade de inter-

pretação dos resultados experimentais se deve a um defeito do mode

10 utilizado nas Refs.ll e 12, o qual desconsidera a interação ele

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FISICA E QU1'MICA DE sAo CARLOS· usr
FI S I(A
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trostática entre a carga transferida para o adsorvido e os elé

trons de condução do metal. Generalizado para incluir essa intera

çao, o modelo de Anderson-Newns prevê larguras
8cordam com os resultados de Ryberg mesmo para

de linha que con -

r=lO-2ev. Esse va-

lar é consistente com as pequenas variações acima mencionadas nas

frequências de vibração do sistema carbono-hidrogênio.

Na Seção 1.1, que destaca aspectos teóricos da absorção

de infravermelho por modos vibracionais de moléculas adsorvidas ,

mais detalhes do modelo de Anderson-Newns e sua generalização se-

rão discutidos.

1.2. Considerações teóricas gerais

- 17 -1A Fig.2 mostra o tempo de relaxaçao T - W da excita-

ção de um modo vibracional em uma molécula como função de sua dis-

tância 3 até uma superfície metálica. A grandes distâncias (d>104R)

o tempo de relaxação tende a uma constante T determinada pelo de-o
caimento radiativo da excitação e independente do substrato. Â me-

dida que 3 diminui, T oscila crescentementei esse efeito de inter-
- 18 ~ - ,-ferencia se deve a reflexao da radlaçao emitida durante o decai-

mento pela superfície metálica. Para d<lOoR, porém, T é drastica -

mente reduzido, tipicamente por fatores de 108_1010 enquanto d va-

ria de cem a alguns Rngstrons.

E ~ 'd d ~, t d 1 - t 'b ,19sse rapl o ecreSC1IDO no empo e re axaçao se a rl Ul

a processos não-radiativos, que podem ser (1) produção de fônons
- - /~ou (2) excitaçao de pares eletrons no metal. O primeiro tipo de

processo só será eficiente20 se nQ<kB8D, onde Q é a frequência de

vibração e kB8D a energia associada ã temperatura de Debye do subs

trato.

Q t d t' d 17uan o ao segun o lpO, eve-se ã interação entre o

II
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Figura 2. Tempo de relaxação vibracional para uma molécula pró-
xima de superfície metálica, em função da distância d
até a superfície. Ver ref.17. T é tipicamente da or-

o
dem de décimos de segundo.
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campo oscilante dos dipolos moleculares e os elétrons do metal
_ o _ ...Se d = SOA, o vetor de onda da radiaçao e razoavelmente bem defi-

-nida, e a conservaçao da quantidade de movimento exige um partic~

pante externo (que pode ser um fônon, uma impureza ou a barreira
osuperficial) ou que o processo seja "umklapp". Para d<20A, no Jen-

tanto, o princípio da incerteza aplicado ao vetor de onda da ra -
-+ -+

diação mostra que transições eletrônicas k-+k' tornam-se um impor-

tante sorvedouro de energia vibracional.

Nesse caso, se o elemento de matriz da transição for
- 12~k" a regra aurea de Fermi leva imediatamente à Eq. (1.1) para

as larguras de linha. Essa expressão, de interpretação física si~

pies, indica que excitações a partir de estados com energia ele -

trônica (medida do nível de Fermi) no intervalo O>E~>-hD são per-

mitidas, que o número de excitações permitidas a partir de um in

tervalo de energia com largura dEk, é p(E~)dEk' e que a probabili-
-+dade de transição eletrônica para um estado com vetor de onda k ,é

proporcional a 1Mkk' 12 p(Ek ), onde Ek,=Ek-hD.

Infelizmente, apesar da simplicidade desses conceitos I

estimativas bem fundadas dos elementos de matriz Mkk' para as vi -

b - d "t b " ~ " 12 b h"d -. 11raçoes os SlS emas car ono-oxlgenlo e car ono- 1 rogenlo con

duzem a larguras de linha na Eq. (1.1) algumas ordens de grandeza

inferiores aos valores experimentais 8 , a discrepância sendo parti-

cularmente séria no último caso [ligação CH no óxido metílico ad -

sorvido em Cu(lOO)].
11 12Face a essa dificuldade, Persson e outros ' propuse-

raro um mecanismo alternativo, envolvendo transferência de carga e~

tre substrato e adsorvido, que produz excitações elétron-buraco. A
13 14Fig.3, mostrando o modelo de Anderson-Newns ' ,delineia essapr~

posta. O metal é representado por uma banda semi-preenchida e o ad

sorvido por um único nível a que, correspondendo a orbital molecu-
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Figura 3. Representação esguemática do modelo de Anderson-Newns
para adsorção química em superfícies metálicas. D é a
meia largura da banda de condução semi-preenchida e
EF o nível de Fermi. O nível com energia Ea é um dos
orbitais moleculares do adsorvido, cuja função de on -
da se superpõe com os estados de Bloch do metal, daí
se originando um elemento de matriz V que acopla o ní-
vel adsorvido com os estados de condução. Assim, um e-
létron do adsorvido (lado esquerdo da figura) pode
transferir-se para o metal (lado direito). A probabil~
dade por unidade de tempo dessa transição é a largura
de ressonância f.
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lar anti -ligante do sís t.ema carbono-hidrogênio, estará ligeirame!:,

te acima do nível de Fermi EF· A sua energia E I medida em rela -a
- ~ função da coordenada

-+
dois núcleosçao a EF' e relativa R entre os

através dela oscila. Assim, - ~ de Taylor emtore a expansao em serie

no da posição de equilíbrio R=R conduz ao

Ea[Ro+6R(t)] = Ea(Ro)+L(oEa/oR,)R=R [b+(t)+b(t)] I (1.4)
o

onde

*L = {(n/2m rl) «R o (1.5)

mede aproximadamente a amplitude de ponto zero da vibração e o 0-

perador b . induz o decaimento da excitação vibracional.

o acoplamento Ventre os níveis de condução e o orbital

~ permite transferência de carga entre o metal e o adsorvido, e

introduz na banda uma ressonância14 centrada em E , cuja densidadea
de estados é dada pela Eq. (1.1), onde

,1..2

2 .r = TI P V ,o (1.6)

-p sendo a densidade nao perturbada (pelo adsorvido) de estados deo
condução, suposta uniforme.

A ressonânci~ acompanha as oscilações de E , descritasa

pela Eq. (1.4). Admitindo-se 1Eal<r, essa perturbação periódica dos

estados de condução próximos da energia de Fermi induz transições

eletrônicas dos níveis ocupados para os vazios à taxa dada pela Eq.

(1.1), onde agora o elemento de matriz ~k' é substituído pelo co~

ficiente do último termo no lado direito da Eq. (1.4) 1 isto é, por
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(1. 7)

Para fins i1ustrativos, é conveniente estender-se o cá1
11 12culo simples de Persson e colaboradores ' f válido apenas para

~~<r, a todo o domínio de frequências de vibração. Para isso,

substitui~se a Eq. (1.2) para a densidade de estados na Eq. (1.1).

A integral resultante, computada por decomposição em frações par-

ciais, dá a largura de linha como função da frequência no modelo

de Anderson-Newns:
~O+E 2 M-~

[1+ (a ) .J [1+( . a)1
62

W r (r/nD) Q,n T r += -*-
TI (h2D2+4r2) Bm D [1 + (~)2J 2

r

r
nD-E }+ arctg ( r a) . (1.8)

hD+E
t (a)+ arc g

Dois gráficos ilustrativos desse resultado são apresent~

dos na Fig. 4, a qual mostra que, para nD< <max{ IE I,r}, w tende aa
*uma constante, inversamente proporcional ã massa reduzida m • Em

particular, para IE I«r essa constante ~a

*m I (1.9)

concordando com a Eq.( 1.3) , derivada na Re f .1-1 .

Assim, a validade da Eq. (1.3) no modelo de Anderson-Newns

implica nD«r e, conforme adiantado na Seção 1.1, exige acoplamento

metal-sistema carbono-hidrogênio excessivamente fort~em desacordo

d 1 d f -. 11 - 1 - dcom o es ocamento as requenclas de vibraçao da igaçao C-H o

estado gasoso para o adsorvido.

Para compatibilizar o modelo com os dados experimentais ,
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r/o -Ea/O

Figura 4. Largura de linha de absorção em função da frequência
vibracional, em escalas logaritmicas, no modelo das
Refs. 11 e 12, calculada segundo a Eq. (1.8) para f=
= 10-3D e os dois valores indicados de E • Nestea
em todos os demais cálculos de largura de linha nes-
te trabalho, o par~netro ~ , Eq. (1.7), é identifica-
do com D(min) 1/2, de forma que W seja adimensional.
As setas no eixo horizontal indicam as escalas carac
terísticas de energia no modelo. Para nD» max{E If},a- _ ) 2W cresce em proporçao a densidade de estados -f/(~
e, de acordo com a Eq. (1.5), proporcionalmente a
2 -1 - 3 ttnJL -D • Assim, nessa regiao W -f/D • Para flD<<max.{Ea,r},

a ausência de escalas características de energia faz
com que W seja uma constant~ cujo valor depende da
densidade de estados p no nível de Fermi. Assim, pa~
ra E =0, a densidade sendo alta, W ~ 105, enquantoque

a -2 ~para E =-10 D»f, p e muito menor e W ~ 10.a

e
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este trabalho propõe urna generalização do modelo de Andersan
, d .. d 21 H I 1.1.. I d d 1 .L' 1 G ueNewn s , a acaon an o ao anu ton i.ano o mo e o um por.enca a q

representa a interação eletrostática entre a carga elétrica no ar

bital a e os elétrons de condução do metal. Esse potencial acopla

os vários graus de liberdade no sistema e transforma o modelo em

Hamiltoniano de muitos corpos que é diagonalizado numericamente
~ . - 22por tecnicas de grupo de renormallzaçao .

Calculando as larguras de linhas de absorção vibracio -

nais W como função de Q, mostra-se que nesse mod2~0, como no da

Ref.ll,na região de baixas frequências, W é uniforme e inversamen
*te proporcional a massa reduzida m . Essa região nao é, contudo

delimitada pela largura de ressonância, mas sim por uma largura e

ficaz r que pode ser dez ou mais vezes superior a r . Assim, lar-
8guras de linha compatíveis com os dados experimentais de Ryberg

podem ser calculadas a partir de pequenas constantes de acoplame~

to Ventre banda de condução e orbital do adsorvido, corresponde~
-2do a larguras r da ordem de 10 eV.

Em virtude da escassez de dados experimentais e da sim-

plicidade do modelo, o presente trabalho não procura extrair da -

queles os parâmetros deste. Objetiva, porém, mostrar que, ao con-

trário do Hamiltoniano de partículas independentes comumente em -
23pregado para analisar problemas de adsorção química em metais, a

sua generalização acima delineada é consistente com os dados expe-

rimentais de que se dispõe. Espera-se que o estudo aqui apresenta-

do inspire aperfeiçoamentos e aplicações desta última a outros pr~

blemas experimentais.

1.3. Organização geral do trabalho

A essência da técnica de solução empregada neste traba -

11
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lho, baseada no método desenvolvido por Wilson22 para o problema

Kondo, resume-se na identificação sistemática das escalas de ene!

gia do problema. Corno consequência, as diversas regiões do eixo

das frequências de vibração em que ~n é ou muito superior ou mui-

to inferior às escalas características de energia do Hamiltoniano

são automaticamente determinadas em sua diagonalização. Dado que

nessas regiões (chamadas "pontos fixos" na linguagem da teoria do
- 22grupo de renormalizaçao ), o problema se reduz a outros, mais

simples, a interpretação dos resultados numéricos simplifica-se e

normemente.

Aproveitando essa vantagem da técnica de solução, após

a apresentação (Capítulo lI) do modelo, o Capítulo III desta tese

traz urna discussão qualitativa do,mesmo e dos resultados gerais

posteriormente apresentados. A discussão, dirigi da p~incipalmente

ao leitor mais interessado nos resultados qu~ no processo de cál-

culo, procura usar o conceito de invariância de escala para expl!

car a influência do' potencial eletrostático G sobre o modelo de

Anderson-Newns.

Os capítulos seguintes são mais'técnicos. O Capítulo IV

descreve a diagonalização numérica do Hamiltoniano do modelo e o

V, após definir uma transformação do grupo de renormalização, i -

dentifica os pontos fixos da mesma. ,o leitor que se interessar por

essa parte da tese encontrará nela uma formalização dos conceitos

intuitivos introduzidos no Capítulo III.

Os resultados numéricos são apresentados em detalhes no

Capítulo VI, que traz também uma discussão da precisão de cálculo.

O Capítulo VII é dedicado a conclusões gerais e, finalmente, os A-

pêndices Al e A2,dispensáveis em uma primeira leitura, colecionili~

as demonstrações de alguns resultados aproveitados no Capítulo IV.
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CAPiTULO 11

O modelo de Anderson-Newns foi resumidamente descrito
na Seção 1.2. Este capítulo mostra que a formulação matemática do
mesmo apresentada nas Refs.ll e 12 viola a regra de soma de
Friedel, expressão da neutralidade elétrica do sistema metal-ad -
sorvido. Coincidindo com a intuição física, que associa um poten-
cial eletrostático ã carga transferida do substrato ã impureza, e~
sa constatação sugere que se introduza um potencial repulsivo en-
tre os elétrons que ocupam o orbital a do adsorvido e os elétrons
de condução do metal. O Hamiltoniano resultante define o modelo de

adsorção que, neste trabalho, fundamenta o cálculo das larguras

de linha vibracionais.

Em defesa de certas aproximações que definem o Hamilto-

niano de Anderson-Newns, cabe lembrar que um bom modelo precisa a

penas conter os elementos (considerados) essenciais para descre -

ver o fenômeno a que se refere. Ocasionalmente, em posterior aná-

lise, um aspecto que se julgava secundário revela-se relevante, ~

xigindo incorporação no modelo (este estudo pretende ser um exem-

pIo disso). Até argumentação em contrário, porém, as característi-

cas menores do problema real que o modelo procura representar po-

dem ser desconsideradas. ~ esse o espírito que norteia a formula-
- 11 12 23çao ' , que passa a ser feita, na qual as aproximações mais

triviais serão apresentadas sem discussão.

2.1. Modelo de Anders'On-Newns

Os resultados experimentais na Fig.l indicam que as lar-

guras de linha medidas representam o limite de baixo recobrimento,

em que a interação adsorvido-adsorvido é desprezível, e cada molé-
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cula adsorvida pode ser tratada como impureza isolada. A Fig.la ,

que descreve, portanto, o sistema a se analisar, mostra que a s~

metria do mesmo é baixa, resumindo-se a rotação de 2nj3 em torno
do eixo perpendicular ao substrato que passa pela ligação Co.

Esse empecilho à solução do problema aparece frequente-

mente, com maior ou menor seriedade, em problemas de adsorção qui

mica. Para contorná-Io, considera-se uma versão fictícia, pictor~
camente correspondente a uma média esférica do problema; nessa

versão, o metal tem simetria esférica em torno da impureza, pode!!

do ser decomposto em ondas parciais, e os orbitais moleculares
desta têm simetria ~. Assim, apenas os elétrons de condução com

quantidade de movimento angular nula podem transferir-se para oad

sorvido. Considerando outrossim que a repulsão intra-orbital proí

be a ocupação dupla do adsorvido, dá-se atenção a apenas uma com-

ponente do spin eletrônico.

Com essas aproximações , a banda de condução semi-pree!!

chida da Fig.3 é descrita pelo Hamiltoniano

H c (-D<sk<D) (2.1)

onde D é a meia largura da banda, e as energias sk' medidas em re-

lação ao nível de Fermi sF' são dadas pela relação de dispersão li

near

(2.2)

k sendo medido em relação ao vetor de onda de Fermi, e as unidades

escolhidas de tal forma que a velocidade de Fermi seja unitária.

Ao orbital a do adsorvido se associa uma energia E , me-a
dida en relação ao nível de Fermi e, de acordo com a Eq. (1.4) ,os

cilante. Isso exige o Hamiltoniano
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H = E [R(t)]a a
+a a (2.3)

Para completar o modelo, introduz-se o Hamiltoniano H ,c-a
que acopla os níveis de condução ao orbital a:

H = Vc-a 1: (C~a+h. c.)
k

(2.4)

-onde, por simplicidade,supoe-se que o elemento de natriz V inde -

penda dos vetores de onda k.
o acoplamento H define uma incerteza na energia do orc-a

bital a (isto é, uma ressonância na banda de condução) medida pela

largura r , definida na Eq. (1. 2) e que, conforme dis cutido no Cap!

tulo 111, é uma das escalas características de energia no problem~

Para calcular as larguras de linha de absorção, iguaisãs

probabilidades de decaimento das excitaç5es do modo vibracional

trata-se a relativamente pequena última parcela no lado direito da

Eq. (l.A) como perturbação, a Eq. (2.3) se quebrando em

H = E eRo)a a
+a a (2.5)

e a perturbação

11
x

+ +
=Ll'I a a [b + bJ (2.6)

A regra áurea de Fermi dá as probabilidades

W = (2rr/fi) L I<FIHxII>12 o (E- - E-)FF I (2.7)

onde o estado inicial e
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(2.8)

11> sendo o estado fundamental da banda de condução e IIn> o esta

do excitado do modo normal de vibração.

Da mesma forma, o estado final é

IF> = IF>IF >,n (2.9)

em que IF> é estado excitado contendo24 um elétron no estado k'

(Ck,>O) e um buraco no estado ~ (sJt<O) e IFQ> o est ado fundamental

do modo normal.

Com isso,

w = (2n/h)rl<FIHxII>12 6 (EF-EI-hn)
F

(2.10)

onde H é a parte eletrônica de li :
x x

+H =Lf1 a ax (2.11 )

o procedimento simples que, das Eqs. (2.10) e (2.11) leva

a Eq. (1.1), descrito na Ref.12, não será reproduzido aqui. A Seção

2.2 discute o modelo de Anderson-Newns ã luz da regra de soma de

Friedel.

2.2. Neutra'lidade eletrostãtica

Introduzir uma impureza de carga Ze em um metal é aumen-

tar a densidade eletrônica em suas vizinhanças. Para efetivamente

blindar o campo elétrico da impureza a grandes distâncias da mes-

ma, um excesso de carga -Ze deve acumular-se em torno dela. Issoim
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plica em defasagem dos estados de Bloch e deslocamento (para Z>ü,

negativo) dos níveis de energia próximos a EF para que a invariân

cia do nível de Fermi imponha aumento na densidade local de elé -

trons.
- -Matematicamente, essas noçoes sao expressas pela regra

15
de soma de Friedel

Z = L: (?9.,+l)ó9."s/n,
9."s

(2.12 )

onde 60 é a defasagem (devida ao potencial blindado da impureza).x..,s

na energia de Fermi a que os elétrons de condução com q~antidade

de movimento angular! e componente de spin ~ ficam sujeitos.

Considere-se agora a aplicação da Eq. (2.12) ao modelo de

finido pelos Hamiltonianos H ,H , e H , Eqs. (2.1), (2.4) e (2.5),c a c
respectivamente. Nesse caso, a impureza se representa pelo orbital

~, com carga -<na> e, isto é, Z=-<na>. A Eq. (2.12) se escreve en -

tão

<n > +a (2.13 )

Tomando o caso v=ü, é fácil mostrar-se que essa igualdade

nao se verifica. De fato, para V nulo, o Hamiltoniano do modelo co-

muta com na=a+a e projeta-se em dois sub-espaços independentes rot~

lados pela ocupação de a. As defasagens da banda de condução na e -

nergia de Fermi no sub-espaço de orbital vazio (na=ü) e no de orbi- /

tal ocupado, que serão designadas por óV e óO respectivamente,9.,,5 9." s

são iguais. Em símbolos,

(2.14)

11
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Escrevendo agora a Eq. (2.13) nos dois casos, n =0 e n =a a

=1, e subtraindo membro a membro, -obtém-se que

I (29,+1)(o~9"s lv/S
(2. 15)

em conflito com a Eq. (2.14).

Essa inconsistência mostra que o modelo aa Seção 2.1 vio

Ia a regra de soma de Friedel. Para remediar essa situaçã~é nece~

sário introduzir-se um potencial de repulsão entre os elétrons de

condução e a carga no adsorvido. Isso é feito na Se9ão 2.3.

2.3. Potencial eletrostático

A Eq. (2.15), impondo diferentes defasagens na energia de

Permi para os dois estados de ocupação do adsorvido, só poderá ser

satisfeita se algum mecanismo que afete os níveis de condução de -

pender de <n >. O exemplo mais simples de potencial que, em funçãoa ;

do valor de <n >, defasa diferentemente os estados de Bloch é aa

interação

H =c-a L:
9"s

G(9"s) I
k,k'

+a a (2.16)

onde, à semelhança da hipótese feita na Eq. (2.4), admite-se que o

elemento de matriz G(9"s) independe dos vetores de onda k e k'.

~ fisicamente intuitivo que a carga transferida para o ad

sorvido, além de interagir estaticamente com os elétrons de condu -

ção, produza um campo elétrico oscilante, propiciando assim transi-

ções na banda e contribuindo para o alargamento das linhas. Esse

campo, correspondente a uma dependência temporal dos potenciais

G(t,si, pode ser facilmente incorporado no modelo e assimilado no

Ii



I 11,

21

processo de solução descrito no Capítulo IV. Neste trabalho, con-
tudo, numa tentativa de se restringir ao máximo o espaço dos parâ
metros, ignorar-se-ão as dependências temporais tanto dos G(1,s)

como do parâmetro de acoplamento V, na Eq. (2.4), as quais serão

objeto de posterior estudo.

Considere-se agora o efeito do potencial eletrostático

sobre as defasagens na Eq. (2.15). No caso de orbita1 vazio (a+a=ü),
VH anula-se e as defasagens on permanecem inalteradas em rela-c-a x"S

ção ao seu valor na Seção 2.2. Para a+a~l ~orbital ocupado), po-

rem, a Eq. (2.16) descreve um potencial de espalhamento que deslo-

ca as defasagens dos elétrons de condução para novos valores
TO = ~o + ~ d 25 V OUn Un Un, on e , para =,.>V,S .>V,s .>V,s

(2.17)

p~,s sendo as densidades parciais de estados da banda de conàução.

A Eq. (2.15), que toma a forma

L
9.,s

(2JL+l) (8"0 _ C;V ) =9.,s 9.,s -TI

em vista da Eq. (2.14) passa a se escrever

L
9.,s

( 2 9.+ 1 ) o = - TI9.,s (2. 18)

-Para G>O, de acordo com a Eq. (2.17) as on serao negati
)("s

vas, podendo satisfazer à Eq. (2.18). Essa conclusão concorda com a

intuição física, que sugere uma interação repulsiva entre o elétron

no adsorvido e os elétrons de condução. Uma vez que o comportamento

das funções de onda de Bloch perto da origem (isto é, perto do ad -

sorvido) faz com que as defasagens 0n diminuam rapidamente ã medi.>v,s
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da que ~ cresce, para satisfâz~r ã Eq. (2.18) as defasagens para
i=O devem ser próximas de -n/2, exigindo que os potenciais G(~=
=o,s) sejam fortes.

Embora contribuindo para a regra de soma de Friedel, os

estados de condução com simetria distinta da do orbital ~' isto é,
aqueles com i~O, são desacoplados do adsorvido e serão excluídos

da análise subsequente. Pela mesma razão, à semelhança da aproxi-

mação feita na Seção 2.1, apenas uma componente de spin será con-

siderada, o Hamiltoniano do modelo passando então a consistir de

uma parte não perturbada H igual à soma dos termos
o

H = L E:k
c+ Ck Ic k k

H E (R ) += a a,a a o

+H = V L (Cka+h. c , )c-a
k

(2.19 )

(2.20)

(2.21)

e

H = Gc-a
+a a , (2.22)

onde G=G (.Q,=O, s=1/2), e urna perturbação cuj a parte eletrônica é

Hx
+= li.L a a (2.23)

Para encerrar este capitulo, observa-se que, com mudanças

apropriadas em seus parâmetros, o Hamiltoniano contido nas Eqs.(2.19-
26 272.22) se converte em modelos propostos ' para descrever proprie-

dades fIsicas de outros sistemas, tais como as ligas magnéticas

diluídas e os compostos de terras raras com valência flutuante

11
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Infelizmente, visto que os autores se interessam por propriedades

outras que as larguras de linha aqui pesquisadas e que as regioes

dos espaços de parâmetros investigadas nem sempre corresponderam
- . 26-29às que aqui sao relevantes, os resultados Obtldos não podem

ser aproveitados para os objetivos deste trabalho.

II
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CAPíTULO 111

Este capítulo discute qualitativamente as característi-

cas do modelo de Anderson-Newns generalizado introduzido na Seção

2.3. A discussão, sustentada por uma análise da competição entre

as escalas energéticas características no modelo, é feita em duas

etapas. Na primeira, considera-se o caso G=O (isto é, o modelo de

partículas independentes descrito na Seção 2.1) ,cuja simplicida-

de permite que se identifiquem com clareza os conceitos que, na

segunda parte, são aplicados ao caso G~O.

3.1. Escalas de energia

Cada Hamiltoniano nas Eqs. (2.1), (2.4) e (2.5), que com -

poem o modelo de Anderson-Newns, define uma escala característica

de energia. Ao Hamiltoniano de condução se associa a meia largura

D da banda, grandeza que, para o cobre, pertence ao ultra-violeta

e amplamente excede as energias vibracionais fi~ de interesse expe-

rimental. Assim, no problema aqui considerado, essa energia carac-

terística representa papel secundário.

As duas outras escalas são a largura de ressonância r e

a energia E{R ) do orbital a. Visto que, em princípio, qualquera o -
uma dessas duas energias pode suplantar a outra, a discussão do mo

delo doravante se bifurca.

A. Caso I ~aJ» r

A Fig.5a refere-se a uma largura de ressonância ínfimaem

relação à energia do adsorvido. Se o acoplamento V fosse nulo, o

operador n =a+a comutando com os Hamiltoniano H e H , os auto-estaa c a
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Figura 5. competição entre as escalas características de energia
no modelo. a) Para r«E , conforme descrito no texto ,a
os auto-estados do sistema podem ser classificados, a-
proximadamente, em função da ocupação na do orbital a.
As energias dos estados fundamentais dentro de cada
sub-espaço diferem de E , e para pequenas energias dea
excitação n~«Ea apenas e~tados no sub-espaço na=O são
acessíveis, enquanto que para n~>E o sistema tem a -a
cesso a ambos os sub-espaços. Espera-se, portanto, que
o sistema possua, para Q=QA' propriedades físicas qua
litativamente distintas do caso ~=~B. b) Para r»Ea
para energias de excitação na faixa fin«r, indicada p~
10 hachuriado, os dois sub-espaços se acoplam forteme~
te. Conforme n~= nQ «r ou n~=ú~ »f, o sistema tem enA B
tão comportamentos radicalmente distintos. A Fig.4 for
nece exemplos dessa dicotomia das propriedades físicas
em função da energia vibracional.
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-dos do Hamiltoniano nao perturbado H =H +H seriam classificadoso c a
-em dois sub-espaços segundo a ocupaçao do orbital a. A energia do

estado fundamental do sub-espaço de orbital vazio «n >=0) sendoa
tomada como referência, a menor energia no sub-espaço de orbital o

cupado «n >=1) seria E • Essas duas hipotéticas energias mínimasa a

são indicadas pelos segmentos horizontais mais escuros na figura ,

os níveis excitados (isto é, a energia dos auto-estados contendo

excitações na banda de condução) nos dois sub-espaços sendo repre-

sentados pelos traços mais finos. Para V~O, mas f«E , esse dia -
a ;'

grama é aproximadamente válido, o acoplamento misturando, contu -

do, os auto-estados de um e outro sub-espaços.

Essa figura mostra que, para E »f, a energia do orbitala

a estabelece um marco divisório no eixo das frequências n • Para

nn<Ea, caso da frequência nA na Fig.5a, apenas o sub-espaço de or-

bital vazio, <n >=0, possui auto-valores E no intervalo O<E~n. Coa

mo consequência, apenas através de transições virtuais pode o sub-

espaço de orbital ocupado, <n >=1, contribuir para alargar a linhaa
de absorção na frequência n . Explica-se assim, no caso E »f india
cado na.Fig.4, a rápida variação da largura W para nn~E .a

Para ~n>Ea' ilustrado pela frequência nB na Fig.5a, há

nos dois sub-espaços auto-valores E inferiores à energia vibracio-

nal hn. Nas proximidades da energia E , os estados degenerados pera -
tencentes a sub-espaços distintos se acoplam fortemente [conforme

mostra a Eq. (1.2), que indica grande acréscimo na densidade de es-

tados nessa regiãoJ Por isso, no gráfico E »r na Fig.4, a larguraa
de linha W é máxima para nn - E decai r./fln)3= e em proporçao a pa-a
ra fln»E a' dessa dependência com a frequência um fator r/(hn)2 se

[
-1devendo à densidade de estados cf.Eq. (1.2)J e o fator n restan-

te provindo do quadrado do elemento de matriz [cf.Eq. (2.6)] •

A análise física da situação -E »r é idêntica a essa.a

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FISICA E aulMICA DE SÃO (ARLOS· USP
FI S I (A
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Decorre da invariância dos Hamiltonianos H e H ',sob a transforc c-a
+ +mação partícula-buraco a+-a , Ck+Ck e da invariância (a menos de

uma constante aditiva que pode ser desconsiderada) de H sob asa
mesmas transformações combinadas com a mudança E +-E que as pro-a a
priedades físicas do modelo independem do sinal de E • Exemplifi-a
cada pela invariância de W [Eq. (1.8 )] frente ã troca E ~-E es-a a'
sa propriedade garante que é suficiente analisar-se o caso E >0.

a

o operador n =a+a comuta com os Hamiltonianos H e H ,a c a
os auto-estados de H +H podendo, portanto, ser classificados dec a

acordo com o valor de <n >. Para r»IE I, no entanto, o HamiltDniaa a -
no H acopla fortemente as faixas de energias inferiores a rc-a
nos dois sub-espaços. Dessa conclusão, extraída da Eq. (1.2) paraa

densidade de estados e ilustrada na Fig.5b, espera-se um conside-

rável alargamento das linhas de absorção no intervalo de frequên-

cias o<rt<r/n, em acordo com o gráfico E =0 na Fig.4. A uniformida-a

de das larguras de linha nessa região deve-se ao número de estados

de condução contribuindo para o alargamento, proporcional a nrt, e

ao quadrado do elemento de matriz perturbativo ~L, proporcional a
-1rt .

Para energias E»r, por outro lado, a densidade de esta-

dos, Eq. (1.2), mostra que o acoplamento entre os dois sub-espaços

é pequeno e decresce para energias crescentes. Como consequência ,

para nrt»r a largura de linha na Fig.4, caso Ea=O, tem comportame~

to semelhante ao caso Ea»r t ' discutido na Seção 3.1A, e decai pr~

porcionalmente a r/(nrt)3.

I II
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C. competição entre escalas "d2 -energia

A discussão nas Seções 3.lA e B evidencia a concorrência

entre as escalas energéticas, que comanda o comportamento do mode-

10. Em primeiro lugar, a comparação entre os parâmetros E e ra
classifica o sistema nas categorias A (!E !»f) ou B(IE !«f) dis-a a
cutidas em uma e outra seções, respectivamente. Em segunda instân-

cia, dentro de cada categoria, a competição entre a energia de vi-

bração h~ e, no caso A(B), a energia E (largura f) determina oa
comportamento qualitativo da largura de linha W como função da fre

quência ~ . Conforme se mostra na Seção 3.2, análise semelhante p~

de ser feita no caso GjO.

3.2. Modelo generalizado

,
O potencial G, através do Hamiltoniano H , Eq. (2.22)c-a

introduz nova escala energética que, porém, conforme discussão a -

baixo, pode ser absorvida em uma redefinição da energia E • Maisa

importante é o efeito que esse Hamiltoniano tem sobre a segunda e~

cala característica de energia, r: o potencial renormaliza o aco -

plamento Ventre estados de condução e adsorvido, de forma que re~

sonâncias largas resultam nas vizinhanças do nível de Fermi mesmo

de valores relativamente pequenos para r. Para melhor conduzir a

discussão desses dois efeitos, convém considerar separadamente os

casos IE I»r e IE I«r .a a

A. Caso l!a1»r

Seguindo a argumentação da Seção 3.lA, para r=o podem s~

parar-se os auto-estados do Hamiltoniano do modelo em dois sub-esp~
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ços, designados pela ocupação do orbital ~: o diagrama na Fig.5a

aplica-se, portanto, ao modelo de Anderson-Newns generalizado. Em

particular, no sub-espaço de orbital vazio, <n >=0, os auto-esta-a

dos de H +H são os mesmos da Seção 3.lA.
a c

Os auto-estados no sub-espaço de orbital ocupado depen-

dem, contudo, de G. Para /<n >=1, o Hamiltoniano HI introduz dea c-a
fasagens na banda de condução, dadas pela Eq. (2.17). Conforme men

cionado na Seção 2.3, o potencial G é repulsivo, produzindo defa-

sagens negativas e deslocando os níveis de condução para energias

maiores. A menor energia no sub-espaço (no caso G=O, igual a E )a
e, portanto, uma função Êa (para G>O, Ê >E ) do potencial G.a a

Conclui-se que, para E »f, a principal consequência doa
potencial G é renormalizar a energia do orbital a. Feita a substi

tuição de E por Ê , aplica-se ao presente caso toda a discussãoa a

qualitativa da Seção 3.1A,e o gráfico da largura de linha W em

função da frequência n , esquematizado na Fig.6, distingue~se do

caso G=O apenas pela mudança no valor eficaz de E • Consideraçõesa
semelhantes aplicam-se quando -E »f.a

B. Caso J!aj«T

o caso em que a renormalização causada pelo potencial G,
discutida na Seção 3.2A, reduz a energia do orbital a ao valor efi

caz Êa ;;O é particula~ente importante para os propósitos desta
\tese. Para analisá-lo, cÓ[lsideram-se inicialmente frequências n

tais que ~Q»r,para as q~~S os estados_ele~rônicos contribuindo
para o alargamento das llnh~ de absorçao tem energia E»f •

Para esses estados,\o Hamiltoniano H , Eq. (2.21), é uma\ c-a
pequena perturbação que induz ~\Lansições entre os dois sub-espaços

\

«n >=0 e <n >=1) em que os auto-estados de H +H podem ser dividia a c a
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dos, isto é, transições eletrônicas do orbital a para a banda e

vice-versa. Se o potencial eletrostáticoG fosse nulo, a probabi-

lidade por unidade de tempo y de transição entre os dois sub-esp~

ços, dada pela regra áurea de Fermi, seria r . Para GjO, porém

os níveis de condução no sub-espaço de orbital cheio são defasa

dos pelo potencial eletrostático. Da Eq. (2.17), a defasagem é

(3.1)

-A defasagem no sub-espaço de orbital vazio e, por outro

lado, nula. Assim, o cãlculo da probabilidade de transi~~o y coin

cide matematicamente com o problema25,30 da singularidade na ab -
- 25 30-32 _. -sorç~o dos raios X, cuja soluçao' , vallda para f,D«D e

y= f(D/D)o', (3.2)

onde

2
0,= - 2 o / TI- (cS / TI) • (3.3)

Visto que 0>o>-TI/2, o expoente pertence ao intervalo

0<0,<3/4 ~ ã medida que D diminui, y cresce progressivamente. Exis~

te, portanto, uma frequência n tal que

h rt = r(D/n)o', (3.4)

-Essa equaçao determina implicitamente a energia de vibra

ção que é igual à probabilidade de transiç~o entre o nível adsorvi

do e a banda e que, por analogia com o caso G=O, define a largura

eficaz da ressonância, a qual será denotada r. Tem-se então que
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r = hn. (3.5)

Da mesma maneira que, no caso G=O, r separa as altas e-

nergias das baixas (cf.discussão na Seção 3.1B), para GfO r esta

belece bisecção no eixo das energias ( • Em particular, para «r,

os sub-espaços de orbital vazio e ocupado se acoplam fortemente e
-2as larguras de linha W tendem a uma constante proporcional a r

[cf.Eq. (1.9)]. Para E>r, por outro lado, o acoplamento entre sub-

espaços é fraco e a largura de linha diminui à medida que E aumen-

ta.

Esses resultados, ilustrados na Fig.6, resumem-se na a-

firmação que, para G~O, r pode ser consideravelmente superior a
8f, assim compatibilizando os dados Je Ryberg I que sugerem largu-

ras de ressonância da ordem de O,SeV, com valores de r dez a cin-

quenta vezes inferiores.

Essa conclusão encerra a análise qualitativa do modelo

de Anderson-Newns generalizado, cuja solução numérica passa a ser

discutida no Capítulo IV.
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Figura 6. Resumo esquemático dos resultados obtidos neste traba-

lho. Com base na discussão na Seção 1.1., pressupoe-se
que o parâmetro I' do modelo sej a pequeno, igual alO-3D.
Para Ea=0 (gráfico tracej ado), embora fornecendo linhas
de absorçjio muito largas, o modelo das Refs .11 e 12 só
prevê larguraunifoi.me de linhas para flQ<f. Introduzin-

*do o potencial repulsivoG, para Ea>Ea (linha pontilha-
da), amplia-se consideravelmente a faixa de frequências
em que W é uniforme, mas a largura de linha fica exces-
sivamente reduzida em função da baixa densidade de esta

*dos no nível de Fermi. Finalmente, para E =E (linhaa a
cheia), devido aos efeitos de muitos corpos discutidos
no texto, encontram-se larguras de linha razoável e uni
formemente larga~ W~102, mesmo para frequências Q rela-
tivamente altas (~Q~10-2D); no modelo das Refs.ll e 12,
esse resultado só pode ser obtido se a largura de resso
nância for 50 vezes superior ao valor de r no cálculo a
qui apresentado, isto é, se f~0,05D.
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CAPITULO IV

Este capítulo descreve a técnica numérica que calcula
larguras de linha para o modelo introduzido no Capítulo 11. Basea

_ 22 ~da na soluçao de Wilson para o problema Kondo, essa tecnica con
siste em se aproximar o contínuo da banda de condução por um con-
junto discreto de estados, ao qual se agrega o nível adsorvido p~

ra formar uma base quântica finita. Projetado nessa base, o Hamil
toniano do modelo é diagonalizado por um processo iterativo e, a

par~ir dos au~o-valores e auto-estados resultantes, a regra ~aurea

de Fermi determina as larguras de linhas vibracionais. Essas três

etapas do cálculo sao discutidas nas Seções 4.1, 4.2 e 4.3, res -

pectivamente.

4.1. Redução a base quântica finita

A conversao do contínuo da banda de condução a uma base

que possa ser tratada numericamente é feita em dois passos. No pri

meiro, a banda é discretizada e no segundo o conjunto de estados

assim construIdo, discreto porém infinito, e truncado, o que gera

uma série finita.

A Fig. 7 define o esquema logarítmico de discretização

da banda, o qual mantém a invariância dos estados de condução fren

te ~ dilatações da escala de energia. A preservação, embora de for

ma restrita, dessa essencial propriedade do metal, explicada pela

Fig. 8 , constitui o cerne da técnica de cálculo aqui apresentado

e conduz à transformação do grupo de renormalização que será defi
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Figura 7. Discretização logarítmica da banda de condução. A e z
são dois parâmetros quaisquer satisfazendo às condições
A>l e z>O.

AO

Figura 8. Ilustração da invariância da banda de condução frente
a mudanças de escala de energia. No diagrama da es
querda, produz-se urna excitação elétron-buraco. No dia
grama da direita, a ampliação da escala de energia por
um fator ~ não impede que se produza uma excitação com
exatamente as mesmas características. Essa propriedade,
vãlida para todas as excitaç5es com energia inferior a
Df é preservada (de forma restrita) na discretização
da Fig.7.

o----/.
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nida na seção 4.2 e que formaliza a discussão da concorrência en-
tre escalas de energia apresentada no Capítulo 111.

Para concretizar a discretização dos estados de condu -
ção, define-se o operador de Fermi normalizado

(4- .la)

e para cada intervalo krn+l
Fig. 7 um operador

= A~m-l-z<E/D<k = A-m-z demarcado
m na

-1/2
a = [ (1-11-1 )}2 ]

m (m=O , 1 , 2 , •• , 00)

(4.lb)

que, dentre todas as combinações lineares dos ck no intervalo, é

a mais localizada em torno do adsorvido.

Da mesma maneira, para os intervalos negativos definem-

se os operadores

-z-11
f ck d k ,
-1

(4.2a)

e

-k
J m+l d kck .

-k
m

(m=O,1,2, •• 00)

(4.2b)

o conjunto dos operadores {a ,b } forma uma base infini-m m
ta ortonormal que, porém, e incompleta em relação aos operadores

ck· A substituição destes últimos pelos primeiros pode no entanto
" if í d 33 limite do contínuo, 11+1. outro lado,ser ]UStl lca a no Por por

razões detalhadas na Ref. 22, todos os cálculos2429,32,33 de pro
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priedades físicas efetuados com essa base mostram, para A<3, con-

vergência extraordinariamente rápida para esse limite. Mais espe-
cificamente no caso aqui considerado, todos os outros parâmetros

intervalo 2<A<3 diferem por
de linha calculadas para vários A no

. . -1T2/in 11 -3termos proporclonals a e <10.
mantidos fixos, as larguras

Assim (embora limitações de custo computacional tornem inacessí -
vel o limite A~l) os resultados obtidos com A<3 representam exce-

lente aproximação para o limite (exato) do contínuo.

Feitas essas considerações sobre a aproximação envolvi-

da na discretização da banda de condução, pode-se projetar o Ha -
miltoniano do modelo na base dos operadores discretos {a ,b }. Inm m -
vertendo-se as Eqs. (4.1) e (4.2) e substituindo nas Eqs. (2.19-2.22),
vem

(4.3)

H = /2 V(f+a+h.c.)c-a o (4.4)

e

H = 2G f+fc-a o o
+a a (4.5)

onde para facilitar a notação se introduziu o operador normaliza -
do

f oz
CD

= [(l-f,-Z) 1/2 (a+b)+(1-1'1-1)1/2 I /j\-m-z(a +b)] /12 .
m=O m m

(4.6)
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Esta seção se,encerra com a observação de que fo é (exa

tamente) igual a (1/12) L Ck, as Eqs. (4.4) e (4.5) sendo portanto
k '

exatas. Uma vez que os demais termos Ha e ~ do Hamiltoniano do

modelo são desacop1adas da banda de condução e por isso indepen

dentes dos operadores discretos, garante-se através das Eqs. (4.1)

e (4.2) que o erro devido à incompleteza da nova base seja inde -
pendente da magnitude dos parâmetros E ,G,6, e r. Para que tambéma
o erro devido ao truncamento da base dos operadores {a ,b } inde------------ m m
penda desses parâmetros, a Seção 4.1B define uma especial trans-
formação de base.

B. Truncamento

A análise da Ref. 22, que se restringe ao caso em que z,
o parâmetro definido na Fig. 7 , é unitário, mostra que se pode de
finir analiticamente uma base ortonormal infinita {fn} , n=O,1,2 ••,
completa em relação aos operadores {a ,b } e satisfazendo a doism m
requisitos: (1) f , o primeiro elemento dessa base, é dado pelao

Eq. (4.6) e (2) o Hamiltoniano H , Eq. (4.3), assume a forma tridiac
gonal

H = (Dj2) (l+A-l)c

CX>

I En (f~ fn+l+h.c.) ,n=O
(4.7)

onde os elementos de matriz E: , dados porn

(4.8a)

para n»l se aproximam da forma assintótica
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e: n
-n/2

=11 • (4. 8b)

Para zl 1, é igualmente possível definir-se uma base in
finita ortonorma1 {f }, n=O,1,2, .•. (1) satisfazendo a Eq.(4.6)nZ
para n=O e (2) na qual H assume a formac

H =(D/2) (1+1\-1)
c

00

L
n=O

c-
Z (ft )~n nz fn+1z + h.c. (4.9)

A construção dessa base descreve-se no ApêndiceAl. Ernbo

ra nao se possa obter uma relação analítica geral equivalente -a
Eq. (4.8a), um processo numérico permite que se calculem os elemen

tos de matriz E
Z

• Para n»l, estes são dados porn

Z - (1-z)-n/2E 1\n (4.10)

Uma vez expressa na base dos operadores {f }, a sérienz
infinita que compõe o Hamiltoniano de condução H pode ser truncac
da. De acordo com a Eq. (4.10), par~ n suficientemente grande

pode ser desprezado frente à escala de energia relevante no pro -

blema, que é ~Q • Assim, para N inteiro satisfazendo

1\1-Z-N/2 «nQ, (4.11)

podem ser desprezados todos os termos com n>N na série a direita

da Eq. (4.9), o Hamiltoniano de condução se escrevendo

Hc

N-l
- [D(l +li-1 )/2] I

n=O

Z
E n fn+lz+h.C.) (4.12)

Na prática, considerações de custo computacional discu-
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tidas mais detalhadamente no Capitulo VI imp~em.~ue
l-z-N!2 -tipicamente nnjA =

se trabalhe

com valores de N tais que 0,03. O resul

tante erro de truncamento, da ordem de 5% constitui a limitação

mais séria de precisão de cálculo das larguras de linha.

Por outro lado, graças à forma tridiagonal do Hamilto -

niano da Eq. (4.9), o truncamento não envolve diretamente o opera-

dor f . Assim, conforme proposto no final da Seção 4.1A, os Hamilo
I

tonianos Ha' Hc_a' Hc-a e Hx permanecem inalterados frente ao tnm
camento. Essa circunstância não apenas garante urna precisão uni -

forme de cálculo para quaisquer valores dos parâmetros do Hamilto

niano do modelo como permite que a discussão formal da concorren-

cia entre escalas de energia, a ser feita no Capitulo v, se esten

da por todo o espaço dos parâmetros G, E e r . Conforme sea
~vera,

essa discussão é essencial para que se interpretem fisicamente os

resultados numéricos obtidos pelo método aqui introduzido.

A preparação do Hamiltoniano do modelo para a diagonal!

zaçao iterativa, que será discutida na seção 4.2, pode agora com-

pletar-se. O menor elemento de matriz de H na Eq.(4.12) éc
-1 - -1 l-z-(N-l)/2(D/2) (1+11. ) EN-l = (D/2) (1+11.)11. . . Pa~a benefício da a

nálise numérica, convém reduzi-lo à ordem da unidade, o que se
. 1consegue dividindo o Hamiltoniano do modelo por [(D/2) (1+11.-) ]

Al-z-(N-l)/2, isto e, definindo o Hamiltoniano reduzido (adimensio

nal) não perturbado

ou seja

N-l
= A(N-l)/2 [ L

n=O
fn+lz+h.c.) +
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+ V (f+ a + h.c~)+ E
02 a f oz

+a ~ ] I (4.13)

onde

E = 2 E /D(1+A-1)a a (4.14)

(4.15 )

e

(4.16)

Após a diagonalização de HN' os auto-valores de H serao

determinados via multiplicação pelo fator apropriado e a aplica -

ção da regra áurea de Fermi far-se-ã a partir das energias e auto

estados desse último Hamiltoniano, dispensando-se portanto redu -

zir o Hàmiltoniano perturbativo H à forma adimensional.x

4.2. Diagonalização

As transformações da Seção 4.1 converteram o contínuo

dos estados de condução na base dos operadores {f }, sobre anz
qual o Hamiltoniano foi projetado, assumindo a forma da Eq. (4.13) •

Ainda que finito, o numero de configurações de muitos corpos que

podem ser geradas a partir desses operadores e grande, ..em geral a

ponto de impedir, conforme mostra a seguinte discussão, que se dia

gonalize HN por processos convencionais. Uma vez que duas config~

raç6es (ocupado e yazio) podem ser associadas a cada operador de

Fermi a e f (n=O,l, .•. ,N) o número de configurações de muitosnz
corpos da base de HN é 2N+l, proibindo para N>lO a diagonalização

direta da matriz Hamiltoniana.
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A conservaç~o da carga.~l~trica do sistema metal-adsorvi-

do, definida pelo operador

+Q = a a +
N
r

n=O
f nz (4.18)

ameniza essa dificuldade prática. Verifica-se facilmente que Q co-

muta com HN. Assim, se os estados de base forem divididos em sub -

espaços de acordo com sua carga elétrica, a projeção de ~ em cada

um desses sub-espaços será independente dos demais. Uma vez que os

operadores de Fermi a e f (n=O,l ... ,N) são N+2, há N+3 sub-espa-nz
ços de carga, cada sub-espaço de carga Q (Q=O,l, ... ,N+2) contendo

N+3 _
( Q ) configuraçoes de muitos corpos. A conservação da carga re

duz portanto o problema de diagonalizar-se uma matriz de dimensão

2N+3 2N+3 d d' l' - d N 3 t' d d' -x ao a lagona lzaçao e + ma rlzes e lmensoes
N+3 N+3( Q )x( Q ~ com Q variando de 1 a N+3.

Ainda assim, para N>lO o custo computacional da diagonali

zaçao de tais matrizes ~ proibitivo, e para limitá-lo recorre-se a

um processo iterativo de diagonalização. Seja Q a frequência cen -

tral da linha cuja largura se deseja computar: é então sempre pos-

sível encontrar-se z (O,5<z<1,5) e N tais que

hl-z- (N-l) /2fÜ2/D = 0,03 1\ (4 .19)

o processo iterativo consiste em se diagonalizar ~ para

N=O (o que pode ser feito analiticamente), usar os auto-valores e

auto-vetores resultantes para diagonalizar ~ com N=l, partir do

resultado dessa ültima diagonalização para diagonalizar ~ com N =
=2 e assim sucessivamente at~ N=N.

Corno ilustração desse procedimento, o detalhamento da pri

meira iteração do cálculo, a qual parte dos auto-valores de ~=a e

BIBLIOTECA 00 INSTITUTO DE FISICA E OU~MICA DE SÃO (ARlOS • USP

FI SI (A
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dos elementos de matriz do operador f entre os seus auto-esta -~ 02
dos para computar os auto-valores de HI e os elementos de matriz

de fIz entre os auto-estados desse último Hamiltoniano, será apre

sentada.

Para isso, é preliminarmente necessário diagonalizar-se

H . A base quântica para esse Hamiltoniano, gerada pelos operado-
o

res a e f ,contém apenas quatro configurações de muitos corpos,oz
as quais se dividem da seguinte forma em sub-espaços de carga:

a) um estado com carga zero: fO>=vácuo

b) dois estados com carga unitária: a+IO> e f+ io>oz
e

c) um estado com carga dois: f+ a+lo>.oz
A diagonalização de H , dado por

o

[- + - + +H = E a a + V(f a+h.c.)+G fo a oz oz f a+aJ/IA ,oz (4.20 )

envolvendo portanto uma matriz 2x2 e duas matrizes lxl, pode ser

feita analiticamente. As energias e auto-vetores resultantes estão

transcritos na tabela I, que também lista os elementos de matriz

não nulos do operador f+ entre os vários auto-estados de Ho' Con-oz
forme se verá a seguir, esses elementos são essenciais para a dia-

gonalização de HI'

Estarnos agora em condições de principiar a iteração l,cu-

jo primeiro passo consiste em se construir uma base de Coito) esta

dos de muitos corpos a partir dos operadores a, f ,fI' Urna baseoz z
c~nveniente pode ser obtida dos auto-estados de H : conforme a ta-

o

bela 11 indica, quàtro das configurações de base sao os próprios

auto-vetores de H , enquanto que os outro quatro sao obtidos apli-o

cando-se o operador de criação f~z a cada ~m deles. O conjunto de

estados de muitos corpos indicados na tabela 11 será denominado ba
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TABELA I

ENERGIA ESI'AOO

o 10>

1 + + I +:+ I(ua +Bf ) O>, (8a -af ) O>oz oz

2

M - r -2 -2 (-2 -2J 1/2 - ] 1{2a=-v2 V/L4V +Ea + Ea + 4V Ea

<Q' ,R' If + IQ,R>oz

+<l,llf 10,1>=8oz
+<1,2If 10,1>=-aoz

<2,11 f+ 11,1> = aoz
+<2,11 f 11,2> = 8oz

Energias (medidas em relação ao estado fundamental),

auto-estados de ~ para N = O, e elementos de matriz

não nulos de f+oz •
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TABELA 11

Q ESTADO

I 10,1>

11 +flzlo,l>, 11,1>, 11,2>

IV

+ +f1zI1,1>, f1zI1,2>, 12,1>

f~zI2,1>

111

+
<II,IlflzII,I> = I

<111, I ! f~Z ! 11 ,11> = I

+<IV,I!flz!III,III> = I

+<III,II!flz!II,III> = I

Estados e elementos de matriz de f~z na base pri-
mitiva de RI" Os algarismos romanos referem-se a
N = I enquanto que os arábicos a N = O"
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se primitiva da primeira iteração.

A ocupação de fI em cada estado dessa base é bem defini-

da, sendo nula nos estados 11,1> , 111,11> , 111,111> e 1111,111>

e unitária nos estados 111,1>, 1111,1>, 1111,11> e 11V,I> da tabe

Ia 11. A construção da matriz f~z nessa base é portanto trivial ,

os elementos de matriz não nulos sendo indicados na tabela.

As matrizes que representam RI em cada um dos quatro sub

espaços de carga podem agora ser construídas. Para descortinar es
se processo, basta considerar como exemplos os cálculos dos ele -
mentos de matiiz <x,lIH1ln,l> e <li,llIH1!li,l> . Uma vez que

a + h.c.)+G f+ . foz oz
+a a +

(4.21)

isto e,

RI = A1/2 R + E (f+ flz+h.c.) ,o o oz (4.22 )

tem-se que

<Jr,lIH1IJI,l> = A1/2 < JI:,I I Ho I JI, I> + s < JI., I I f+ fI +h. c. l]t, I>o oz Z

(4.23)

De acordo com a tabela lI, lli,l>= f~zlo,l> e o segundo
termo à direita na Eq. (4.23) se anula. Quanto ao primeiro termo,
uma vez que H comuta com fI ' dáo z

1/2= A <O,l\Ho\O,l>. (4.24 )
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1/2 1 d' .d· .tO elemento de matriz multiplicando A no a o lrel o

da igualdade nada mais é que a energia reduzida do estado 10,1> ,
indicado na tabela I e que será denotado por Eol. Assim

= 111/2 E 01 (4.25)

Por outro lado,

< li, ]tI R11 JI:,I> 1/2 z += A < li, I I I H I Ir, I> + E < li, I I I f +h. c. I li, I> •o o oz
(4.26)

De acordo com a tabela 11, IE,II>=ll,l>, e portanto em

IE,II> a ocupação de flz é zero. Corno IR,I> = f1zI1,0> , o prime~

ro termo à direita na Eq.(4.26) se anula. O segundo é proporcio -

nal a

+ +<lI,IIlf fl +h.c.!Jr,I> = <l,l!f !1,0>oz Z oz (4.27)

e portanto

(4.28)

A generalização desses cálculos ilustrativos mostra que ,

na base primitiva da primeira iteração, da mesma maneira'que nas

Eqs. (4.25) e (4.28), os elementos de matriz de Hl na diagonal e fo

ra da diagonal são proporcionais aos auto-valores de H e aos ele-o

mentos de matriz de f+ na base dos auto-vetores de H , respectivaoz. o
mente. Os dados necessários para construírem-se as quatro matri

zes que são a projeção de Hl, nos quatro sub-espaços de carga cons

tarn portanto da tabela 11. Essas quatro matrizes diagonalizam-se
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por técnicas numéricas convencionais que fornecem, em cada sup-e~
paço, os auto-valores e auto-vetores de Hl. O conjunto destes úl-
timos forma o que se denominará base própria da primeira iteração.
Uma rotação da base primitiva para essa última permite então que

se transforme a matriz f~z (cujos elementos estão na tabela 11)

para a base própria, completando assim a primeira iteração.
Dessa forma, partindo dos auto-valores de HN, isto ê, da

base própria da iteração N, e da matriz fNZ nessa base, pode-se
construir a base primitiva da iteração N+l, projetar e diagonali-
zar HN+l nessa base, completa em relação aos operadores ~ e fnz
(n=O,l, .•. ,N+l) e computar a matriz f~+l z na base própria da ite

ração N+I. A repetição desse processo desde N=l atê N=N define a

diagonalização iterativa de HN.

Tal com descrito, porem, o procedimento ê inexequível

porque o número de estados de base dobra a cada iteração, e com

ele dobram as dimensões das matrizes que precisam ser diagonaliza

das. Como H tem quatro estados de base (divididos em três sub-es
o

) - h - N+2paços na iteraçao H avera 2 estados (divididos em N+3 sub-es

paços) e para N>IO o custo computacional é inaceitável.

Essa dificuldade ê a mesma que, conforme discutido no i-

nicio desta seção, impede a diagonalização de HN por processos oon

'ilencionais. Ao contrário destes, porém, o processo iterati vo dá

margem a uma aproximação que viabiliza o cálculo: uma vez que ~s-

tados com energias muito superiores a TI~ não contribuem para a

largura de linha, na construção da base primitiva para a iteração'

N podem descartar-se todos os auto-estados de HN-I com energia re

duzida acima de um valor En. pré-fixado~ Assim, os cálculos cu -;.1.m
jos resultados serão relatados no Capítulo VI foram efetuados com

E~im=15, exigindo a manutenção de cerca de 200 estados na base pri
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mitiva de cada iteração, limitando à dimensão SOxSO as maiores ma

trizes que necessitaram ser diagonalizadas.

4.3. cálculo da largura de linha

A regra áurea de Fermi, Eq. (2.10) I a partir da qual se

calculam as probabilidades de transição do estado vibracional ex-

citado para o fundamental, exige que se conheçam (1) os auto-valo

res do Hamiltoniano não perturbado HN e (2) os elementos de matriz

<FIHxII> do Hamiltoniano perturbativo entre o estado fundamental

11> e todos os estados excitados de muitos corpos IF> compatíveis

com a conservação de energia. Uma vez que as energias associadas a

~ são rotineiramente calculadas durante a diagonalização iterati-

va, a determinação das probabilidades de transição passa a depen -

der apenas do cômputo do elemento de matriz, proporcional a

<Fia +alI>. Nesta discutidas (A) o.procedimentoseçao serao que, pa

ralelamente diagonalização iterativa, calcula <Fia +alI>a e, em se

guida (B) a determinação das probabilidades de transição.

A. Cálculo do elemento de matriz

Como na Seção 4.2, para ilustrar o procedimento geral que

calcula <Fla+aII>, será aqui considerado o cômputo desse elemento

de matriz na base própria da primeira iteração.
+Para isso, o passo inicial e encontrar-se a matriz a a

na base dos auto-vetores de H • Uma vez que esses estados são co-o

nhecidos e listados na tabela I, os elementos de matriz podem ser

calculados explicitamente; a tabela 111 apresenta um registro dos

mesmos.
+Pode-se então calcular a matriz a a na base primitiva da
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TABELA 111

<Q,R' I a+ ai Q,R>

()..to..
Elementos de matriz de ~~ na base própria da ite

ração N::;;:O. a e B são dados na Tabela I.
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primeira iteração, listada na tabela 11. Para exemplificar esse
procedimento, consideremos o cálculo dos seguintes elementos :
<Ir,Ila+aIJt,I>, <JL,IIla+alll,I> e <lt,IIIla+allr,II> • Através da ta-

bela 11, podem-se escrever esses elementos em função da base dos
auto-estados de H . Assim,o

< li, I I a+a I Jr, I> ,: < O , 11a+a I O , 1> , (4.29 )

<li, I I I a+a I JI, I> -= O (4.29)

e

< Ir, I I I I a+a I Ir, I I > = < 1, 2 I a+a 11, 1> , (4.30)

mostrando que os elementos de matriz na base primitiva da primei-

ra iteraç~o ou s~o nulos ou são iguais aos da base que diagonali-

za H . A informaç~o contida na tabela 111 é portanto suficiente
o

+ .. bpara escrever-se a a na prlmelra ase.

A deterIDinaç~o da matriz a+a na base própria da primeira

iteraç~o e agora imediata, envolvendo apenas a rotaç~o que trans-

forma a base primitiva dessa iteração nos auto-vetores de Hl.

Esse exemplo mostra que a matriz a+a na base própria de

HN-l e suficiente para que se encontre a mesma matriz na base pró

pria de HN e define o processo iterativo, conduzido simultanearne~

te com a diagonalização dos HN, que computa os elementos da matriz

a+a. A partir desses elementos, a Seção 4.3B calcula as probabili-

dades de transição entre o primeiro estado vibracional excitado e

o fundamental.
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B. Probabilidade d~ transição

No elemento de matriz <FIH 11> , à direita na regra áu -x

rea de Fermi, Eq. (2.10), 11> e o estado fundamental do sistema me

tal-adsorvido. Uma vez que o processo iterativo da seção 4.2 en -

contra os auto-valores da matriz que representa HN em cada sub-es

paço, é possível identificar-se o estado fundamental, que é aque-

le com mínima energia entre os auto-vetares.

o estado final IF>, em princípio qualquer outro auto-es-

tado de HN, deve satisfazer a duas condições: (1) o elemento de ma
+triz <FIH 11> não deve anular-se; como H - a a conserva carga e-, x x

létrica isso exige que IF> pertença ao sub-espaço de carga do es-

tado fundamental 11>, e (2) a energia EF deve conservar a energia

inicial EI+n~; como os auto-valores de HN são discretos, apenas

para algumas frequências ~ essa condição pode verificar-se. Confor

me o exemplo da Fig. 9 indica, lançada como função da energia de

vibração, a probabilidade de decaimento do primei~o estado vibra -

cional excitado é, assim, uma sucessão de linhas discretas.

A discretiz~ção da seção 4.1 é responsãvel pela forma des

se gráfico. Pudesse o limite A+l ser tomado, o espectro da Fig. 9

tornar-se-ia denso, e a largura de linha tenderia a uma função con

tínua de ~ . Dada a impossibilidade prãtica de se tomar o limite ,

é preciso definir-se, processo que convirja rapidamente, garantin-

do que resultados obtidos para A=3, por exemplo, sejam representa

tivos do contínuo.

° procedimento que aqui será adotado é a convolução do

espectro discreto com uma função f especialmente definida para e~

se propósito. Uma vez que a discretização foi feita em escala 10-

garítmica, a convolução também o será, e a largura de linha será

dada por
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G=D

Ea=-0,320
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-
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5.10-2.

Figura 9. Processo de convolução que calcula as larguras de li
nha de absorção. Mostram-se as linhas discretas resul...,
tantes da aplicação da regra áurea de Fermi, Eq. (2.10),
para os valores indicados dos parâmetros do.modelo. Pa
ra transformar essas linhas em um gráfico suave das lar
guras de linha W em .função da frequência st , somam-se .
todas as probabilidades de de caimento dentro do inter-
valo definido pela Eg. (4.32) e indicado pela linha tra
cejada centrada em torno da energia ~st=3,5xlO-2D. Para
essa energia, e para os valores de A , r , E , G e Na
citados,a função e (calculada pelo procedimento descri-
to no Apêndice B) assume o valor 0,8; assim, em confor-
midade com a Eq. (4.31), a la~gura do retângulo traceja-
do é 0,8~n3 e a sua altura é 1/(0,8~n3).
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- 00

WU-2) = J VJ (to ) fUI,w)d ~nw , (4.31)
_00

onde a função de convolução e a "caixa" de área unitária na Fig.

9

f(Qiw) =

-1I (8) ,Q,n1\.1 í~n(QJw) J < (8),Q,n/1\.

e C 4.32)

o em caso contrário

A motivação para escolher-se essa função, proporcionando

por um cálculo analítico que o caso G=O permite, e discutida no A

pêndice A 2 que também define a função e •

Substituindo as Eqs.(2.10) e (4.32) em (4.31), e efetuan

do a integral, vem

W(Q) = L I <F! Hx I I> 12/ E; (8),Q,n 1\.,
F

(4.33)

*onde EF e a energia do estado final IF> , medida em relação ao es

tado fundamental 11> e a soma sobre estados finais se estende a

todos os estados satisfazendo à condição

(4 • 34 )

Todas as grandezas do lado direito da Eq. (4.33) sendo cal

culadas durante o processo de diagonalização iterativa, a largura

de linha convoluída é diretamente determinada através dessa ex

.pressão pelo próprio código de computador que diagonaliza o Hamil

toniano. Resultados desse processo de cálculo, acompanhados de dis

cussão dos erros introduzidos pelas várias aproximações feitas, se

rão apresentados no Capítulo VI. Antes disso, porém, o Capítulo V
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formaliza a discussão da concorrência entre escalas de energia

descrita de forma intuitiva no Capítulo 111.
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CAPITULO V

Conforme discutido na Seção 4.1 e ilustrado na Fig. 8
a multiplicação das energias de condução por um real A>l qualquer
não altera as caracteristicas dos estados pr6ximos ao nlvel de
Fermi. Essa invariância por mudança da escala de energia foi pre-
servada (de forma restrita) na discretização loga~itrnica da seção
4.lA é característica do Hamiltoniano (4.3). O truncamento da
Seção 4.1B quebra a invariância porque introduz uma energia míni-

-1 l-z-(N-l)/2ma, aproximadamente igual a (D/2) (l+A)A - , correspon -

dente a energia reduzida aproximadamente igual à unidade [cf.Eq.

(4.12)J.

A despeito disso, pode-se definir uma transformação espe

cial T, de escalas de energia, sob a qual o Hamiltoniano de condu

ção truncado é invariante, transformação essa cujas propriedades

o presente capítulo pretende explorar.

Em particular, para alguns conjuntos de valores dos para

metros do modelo, encontra-se que o Hamiltoniano HN é tarnném inva

ri ante sob T. No espaço dos parâmetros Ez' r e G, esses conjuntos

definem então pontos fixos da transformação T. Também neste capí-

tulo, os pontos fixos do modelo, importantes porque (1) correspon

dem a problemas de partículas independentes de interpretação físi

ca simples, em contraste com o mais complexo problema de muitos

corpos definido por HN e (2) para a maioria das energias vibracio-

nais º , o Hamiltoniano HN se aproxima de um ou outro dos pontos

fixos, serao identificados e discutidos.

Nas seçoes seguintes, por simplicidade, restringe-se a a

nálise ao caso z=l, os operadores fnz e os elementos de matriz
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z ..
E sendo abreviadamente denotados f e E , respectivamente. As oon
n " n n

clusões a que se chega, porém, são independentes de z.

5.1. Transformação de escalas de energia

A. Diagonalização do Hamiltoniano de condução

o Hamiltoniano de condução truncado, primeiro termo den-

tro do colchete à direita na Eq. (4.13),é

HN = A(N-l)/2
c

N-l
I

n=O
(5.1 )

Ao contrário de ~, que define um problema de muitos cor
Npos, H é quadrático e portanto Harniltoniano de partículas inde -c

pendentes. Para diagonalizá-lo, define-se o vetor linha -+
f =

, ••• I
+ -fN~ e o vetor coluna conjugado f. Tem-se então

que

(5.2)

onde a matriz )~N , de dimensão (N+l)x(N+l), e tridiagonal, seusc

elementos sendo

[}-(~Jn,m = E o + E on-l n+l,m n-2 n,m+l'

(n,m=1,2, ... ,N+l) (5.3)

Para N<50, }{~ diagonaliza-se por rotinas convencionais de compu-

tação. Para N ímpar, conforme a Fig.lO ilustra, (N+l)/2 pares de

auto-valores simétricos resultam. O caso de N par, ilustrado na
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NAuto-valores de H para dois valores ímpares de N:c
5 e 7, e para os valores indicados dos parâmetros de
discretização A e z. Em ambos os casos, os N+l auto-
valores são, dois a dois, sim€tr~cos em relaçâo ao
nível de Fermi EF=O, sendo denotados ±nj, j=l, ••• ,
(N+1)/2. Com exceção. de 1'11 ;; 0,8, até pelo menos três
casas decimais, n.=AJ-l• Além disso, conforme a campa

J -
ração do caso N=5 com N=7 sugere, a estrutura de aut~
valores próximos do nível de Fermi permanece invarian

'd ~ d HNe-te a medi a que N, lmpar, aumenta, mostran ° que c
ponto fixo da transformação que leva HN em HN+2•

c c
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Fig. 11, é ligeiramente diferente, um dos auto-valores sendo nu-

lOj as demais N/2 energias são, no entanto, simétricas duas a

duas.

A interpretação desses espectros que, independentemente

de A , z, ou N seguem os padr6es das Figs.10 e 11, é simples. A

discretização na Seção 4.1A reduziu a banda de condução a uma se
quência infinita de níveis logarítmica e simetricamente distribuí

das em relação ao nível de Fermi. O truncamento na Seção 4.1B,
mantendo apenas N+l estados de base, eliminou dessa sequência as

energias com módulos inferiores a

ja, as energias reduzidas com módulos inferiores à unicade. As

sim, para N ímpar, o espectro de HN é urna sequência discreta e fic

de níveis simétrica e logaritmicamente dispostos em tornonita

da energia Ep=O, cujas energias reduzidas v~o de aproximadamente

±l a ± li (N-l)/2, o que concorda com a Pig.10 .

Alguns aspectos dos resultados numéricos para os auto-ve

tores de H~ reforçam essa interpretaç~o. Partindo da notação def~

nida na Pig.10 , convém denotar-se por gj [j=1,2, ... , (N+l}/2] o

auto-vetor associado ao auto-valor positivo n. e por h:, de forma
J J

que hj seja um operador de aniquilaç~o de buraco, o auto-vetor a~

saciado ao auto-valor negativo -n .. A diagonalizaç~o numérica de-
J

termina cada g. e h: como combinação linear dos f (n=O,l, ... ,N)
J J n

Invertendo essas relaç~es encontra-se em especial que

-(N-l)/4 (N+l)/2
h:)f = li L a. (g. +

O j=l J J J

e que

A-3(N-l)/4 (N+l)/2
h:)fl = L B. (g. -

j=l J J J

(5.4)

(5.5)
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NFigura 11. Auto-valores de H para dois valores pares de N: 4 ec
6, e os valores indicados de ~ e z. Em cada caso, um
dos auto-valores, denotado n , é nulo, e os N demais,o
simétricos dois a dois, são denotados ±n. (j=l, ••• ,N/~.

J
Exceç~o feita a nl=1,696, até quatro casas decimais
n. =~J-l/2. Da mesma maneira que para N ímpar (ver Fig.

J
10), a estrutura de auto-valores nas vizinhanças do ní
vel de Fermi não se altera para N+N+2.
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onde, para j»l,

(5.6)

e

(5. 7)

Combinando-se as Eqs. (5.4) e (5.6) e definindo-se m =

(N-l)j2-j+l, vem

(N-l)j2
. L:
m=O

(5. 8)

que nada mais e que a versao truncada, e portanto aproximada, da

Eq. {4 .6) •

Da mesma forma, as Eqs. (5.5) e (5.7), combinadas reprodu
_ 22

zem aproximadamente a reIaçao que expressa o operador fI como

função dos operadores discretos a e b .m m
Para N par, é ímpar o número de estados (igual,a N+I~ e

a simetria entre energias positivas e negativas da banda de condu-

çao só pode preservar-se se um deles for nulo. Dado que, em unida-

des reduzidas, o maior e menor auto-valores devem ser iguais a
(N-1 ) (N-1) /2A e -A , respectivamente, a distribuição Iogarítmica o

briga os demais a tomarem os valores ±A(N-3)j2, ±A(N-5)/2,

±fllj2, aproximadamente, em acordo com a Fig.ll .

B. Transformação do grupo de renormalização e pontos fixos

NHá outro aspecto relevante dos espectros de H que asc
Figs .10 e li revelam. Os níveis mais próximos da energia de Fermi
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permanecem inalterados quandJ N+Nt2. Essa propriedade, originária

da invariância por dilatação de escala de energia do Hamiltoniano

discretizado segundo o esquema logarítmico da Fig. 7 , comprova -

se com maior precisão nos cálculos numéricos, os quais mostram que

a variação dos .auto-valores próximos' do nível de Fermi quando

N+N+2 é proporcional a A-(N-l)/2.

Para N grande, portanto, H~ é ponto fixo da transforma -

ção T que o leva em H~t2, a qual pode ser definida por

(5.9)

Encarada corno um operador que, aplicado sobre o Hamilto -

niano HN, dilata suas energias de A , T e uma transformação do gru

~ de renormalização

NEmbora H seja ponto fiMO da transformação T, o Hamilto-c

niano HN em geral não o sera, porque os ter~os associados. ao ad

sorvido tendem a introduzir escalas características de energia e

quebrar a invariância por dilatação de escala de energia. Podendo

esses termos ser pequenos, concebe-se por outro lado que os mes -

mos apenas ligeiramente afastem o Hamiltoniano do ponto fixo.

Após a identificação de um desses pontos, é portanto necessário a

nalisar-se cada operador que potencialmente quebre a invariância

por dilatação de escala de energia e, em particular, que se deter

mine o comportamento de cada um quando submetido a T. Quanto a es

se comportamento, os operadores se dividem em três classes:

1. Operadores relevantes sao aqueles cujo coeficiente se
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amplia pela operação T. Esses operadores, mesmo que i

nicialmente pequenos, crescem progressivamente sob a

ação de repetidas transformações e afastam significan

temente o Hamiltoniano HN do ponto fixo,

2. Operadores marginais são aqueles CUJO coeficiente em

primeira aproximaçao permanece invariante sob a trans

formação. Após repetidas aplicações de T esse coe fi -

ciente poderá permanecer constante, crescer, ou de
crescer lentamente.

3. Operadores irrelevantes têm coeficientes que diminuem

quando submetidos à transformação T e portanto se tOE

nam insignificantes após sucessivas transformações

Esses operadores mantêm a invariância do Hamiltoniano

de ponto fixo.

Existe um procedimento matemático geral que classifica os

operadores que perturbam o Hamiltoniano de ponto fixo. Dado um Ha-

miltoniano que permanece invariante sob T, (a) constroem-se a par-

tir dos operadores a e f (n=O,l, ... ,N) todos os operadores consis- n

tentes com a simetria do modelo, (b) computa-se a matriz de cada

um desses operadores na base própria da iteração N e (c) comparam-

se os elementos dessa matriz com aqueles computados na base pró

pria da iteração N+2, o que equivale a submeter o operador a trans

formação T.

Para ilustrar esse procedimento consideremos, no espaço

dos parâmetros, o ponto Ea =f=G=O, fixo porque ~ se reduz a H~

Nesse caso, seis exemplos de operadores que devem ser pesquisados
-sao
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(5.10)

Como exemplo dos passos (b) e (c) do procedimento geral,

consideremos os elementos de matriz <llvl/l> e

ro e último operadores dessa série, onde 11> =

IQ> o estado fundamental de HN• Ternos então quec

e, usando as Egs. (5.4) e (5.5),

= - (N-l) /22w6 A a . B. •
J J

Conseguentemente

e

<1/V6Il>
+ +gj a IQ>

do primei-

, j»l,e

(5.11)

(5 •12 )

(5.13 )
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(5.14)

.
Assim, o coeficiente wl de vI se amplifica de A pela

transformação e o operador é relevante, enquanto que v6 é irrele-

vante, sendo reduzido de A por T. Da mesma forma, mostra-se que

v2 é relevante e se amplia de IA, v3 e v4 são marginais e Vs ir -

relevante, sendo este último reduzido de IA pela transformação T.
33Mais ainda , qualquer operador independente dos acima, construí-

do a partir de a e dos f e que, como HN, conserve a carga, é ir-- n

relevante e, sob T, decai mais rapidamente que v6.

Esse exemplo mostra que a transformação T, além de clas-

sificar de acordo com sua relevância os operadores que perturbam

o Hamiltoniano de ponto fixo, estabelece uma hierarquia entre op~

radores de uma mesma classe. Normalmente, ao se analisar um deter

minado ponto fixo apenas o(s) operador (es) que lidera(m) esse or-

denamento hierárquico necessita(m) ser considerado(s). Assim, pa-

ra o ponto fixo Ea=r=G=o, o comportamento de HN tende a ser domi

nado pelo operador vI.

5.2. Pontos fixos

A discussão geral, feita na Seção 5.1, do comportamento

do Hamiltoniano do modelo sob a transformação T, permite que, nes-

ta seção, se identifiquem sistematicamente os pontos fixos de HN .

Estes se agrupam ·em quatro classes:

A. E -+ -00
a

B. E -+ <X)
a , r,IGI«E ,a
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* *C. f=O, G qualquer, E =E , onde E e uma função ímpara a a
de G, abaixo ~efinida,

e

D. f-+oo , IE Ia

Essas quatro divisões, que em função da imagem física que

evocam, serão rotuladas com os nominativos orbitalocupado, orbi -

tal vazio, adsorção física e adsorção química, respectivamente ,

passam agora a ser discutidas.

A. Pontos fixos de orbital ocupado

Como ponto de partida para identificarem-se estes e os

demais pontos fixos, consideram-se os auto-valores de HN com N=O.

Para E -+-00, a tabela I mostra quea

ECl,l) = IE I jlAa (5.15)

E(2,1) = O , (5.16)

(5.17)

e

E ( 3 , 1 ) = 'G;IA (5 .18)

Medidas em relação ao estado fundamental, a primeira e

terceira energias crescem indefinidamente à medida que E -+_00. Os
a

estados associados podem assim ser desconsiderados e a base pro -

pria de H fica reduzida a dois auto-estadoso

,
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12,1> += aiO> , (5.19 )

e

13,1> (5.20)

os quais sao, precisamente, os estados da base primitiva de H emo
que o adsorvido tem ocupação unitária.

Projetado na base dos estados (5.19) e (5.20), H se re-o
duz a ~ IIA+(~/jA)f+f , e a constante i lIA sendo subtraida, HNa o o a
assume a forma

+
N-l
I E (f+f +l+h.C.)]n=O n n n

(5.21)

que é forma quadrática e portanto pode ser diagonalizado pelo

expediente definido na Eq. (5.2). As caracteristicas dos auto-vaIo

res resultantes se resumem na Fig. 12, a qual mostra que, para

N»l, ~ é ponto fixo da transformação T. Em particular, a legen-

da da figura mostra que o ponto fixo se caracteriza por uma cons-

tante o que, obedecendo a relação

(5 .22)

onde

(5.23)

converqe rapidamente para a unidade quando A+l, pode ser identif!
25cado com a defasagem sofrida pelos elétrons de condução devido

ao potencial G. Assim, para cada G o ponto fixo será diferente, a
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Figura 12. Auto-valores de ~, Eq. (5.21), para A=3,z=1, G=D e
dois valores ~mpares de N: 5 e 7. A invariância da
estrutura de auto-valores nas proximidades do nível
de Fermi frente à transformação N..•N+2, ilustrada nes
se exemplo, faz de ~ ponto fixo da transformação;
definida no texto. Em contraste com H~, H~ tem auto-
valores aa sí.met.r í.ca.nerit,e distribuídos em torno do ní
vel de Fermi, 'exigindo símbolos diferentes, n: e_ J
-n., j=l, ••• , (N+l)j2 para denotá-los. Para N grande e

J + _ j-lj2-ôjn1«j«(N+l)j2, mostra-se na Ref. 33 que n. =A
- _ j-l+ôjn.- Je n. = A , onde ô e dado pela Ea. (5.22). Em parJ ..-

ticular, para G~oo, ôjrr~-lj2, a estrutura de autó-valo
N-lres se aproximando da de H . A comparação com os cac

sos N=4 e N=6 na Figura 11 mostra que, mesmo para G=D,
essa tendência domina os auto-valores de ~.

9030

20 20

"'li
10 10
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condição Ea+-oo definind? uma linha de pontos fixos no espaço dos

parâmetros de modelo. .

Considerem-se agora os operadores que perturbam o Hamil-

toniano de ponto fixo ~. O operador de aniquilação ~ pode ser des

considerado na construção desses operadores, porque acopla os es-

tados de base (S.19) e (S.20) com estados de energia infinita. A~

sim, os operadores v2 e Vs das Eqs. (S.lO) devem ser deixados de

lado, enquanto que vI contribui uma constante que é subtraída

quando se medem as energias em relação ao estado fundamental. Os

operadores v3 e v4 sao, por outro lado, equivalentes e encabeçam

a hierarquia das perturbações sobre o ponto fixo. Uma vez que um

termo proporcional a f+f jã aparece no lado direito da Eq. (S.21),o o -
que define ~, esses operadores marginais apenas deslocarão o pon

to fixo, definindo um potencial eletrostãtico eficaz G+w3 ou G+w4.

A linha de pontos fixos ~ é, portanto, estãvel.

B. PonDos fixos de orbital vazio

Para E +00, as energias da tabela I tendem aos seguintesa
valores:

E(l,l) - O (S.24)

E(2,1) - O (S.2S)

E(2,2) - E /v «a (S.26)

E(3,1) - (E +G)/IA
a (5.27)

Medidas em relação ao estado fundamental, as energias
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E(2,2) e E(3,1) crescem indefinidamente quando E +00. Os auto-esta-a
dos associados podem ser desconsiderados e a base própria de Ho

se reduz a dois estados:

11,1> = 10> (5.28)

e

12,1> += fio> ,
Q

(5.2.9 )

-que sao, precisamente, os estados da base primitiva de H em queo

o orbital adsorvido permanece vazio.

Projetada na base das Eqs. l5.28) e (5.29) H se anula eo
- N _

HN se reduz ao Hamiltoniano de conduçao Hc' que e ponto fixo de T.
Da mesma forma que o ponto fixo de orbital ocupado, o de

orbital vazio ê perturbado apenas por operadores independentes de

a+ ou a. A sequência hierárquica ê dominada pelo operador margi

nal v4, que desloca o Hamiltoniano de orbital vazio para um ponto

(sobre uma linha de pontos fixos) caracterizado por um potencial

eletrostático eficaz w4• Esse ponto fixo, como no caso discutido

na seção 5.lB, ê estável.

C. Pontos fixos de adsorção fisica

Para r=O, os auto-valores de H sao
o

E(l,l) = E liA,a (5.30)

E(2,1) = o , (5.31)
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E(2,.2) = - E JIA,a (5 • 32 )

E(3,1) = GJIA (5.33)

enquanto que os auto-vetores sao

11,1> = 10> , (5.34 )

12,1> = +a 10> , (5.35 )

12,2> += fio> ,o
(5.36)

e

13,1> (5.37)

Visto que as energias (5.30-5.33) sao todas limitadas, os

quatro vetores de base, Eqs. (5.34-5.37), serio mantidos, e HN assu

me a forma

HC = A(N-l)/2 [E
N a

N-l
I

n=O
E: (f+ f 1 +n n n+

+,h.c.)] , (5.38)

que comuta com na
+= a a.

Assim, os estados de base dividem-se em dois sub-espaços ,

de acordo com a ocupação do orbital a. Projetado nesses sub-espa -
Cços, HN assume as formas:

N-l
C ( = A (N-l)/2 [ '<'HN1 na =0) H L

n=O
(5.39)
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para o sub-espaço em que o adsorvido está vazio, e

c (n =1)= A (N-l)/2 [E +G f+f +HN2 a a O o

N-l
z

n=O

(5.40)
para o sub-espaço com o adsorvido ocupado. .

lj
O Hamiltoniano (5.39) é igual ao ponto fixo HN, de orbital

vazio, discutido na Seç~o 5.2B, enquanto que o da Eq. (5.40) difere
uA - (N-l)/2de '~ pela constante EA A, ; para um valor especial da ener-

gia E , no entanto, o conjunto das Eqs. (5.39) e (5.40) gera uma
ponto fixo mais complexo.

*A escolha desse v.alor especial E =E , que e função do po-a a
tencial G, é ilustrada na Fig. 13. Para um dado valor de G, a ener

Cgia do estado fundamental de HNl será geralmente distinta do menor
Cauto-valor de HN2. Urna vez que este depende de Ea' enquanto que a-

*quela independe, é sempre possível encontrar o valor E =E que tora a -

na os dois estados fundamentais degenerados. Nesse caso, para N»l,

os auto-estados de muitos corpos formados

nergia de partículas independentes de H~l

a partir dos níveis de e
R~ .e -TI2 permanecem lnva

riantes sob a transformação T e portanto definem um ponto fixo.

Nesse ponto fixo, o operador ~ assume papel dinâmico e de-

ve ser considerado na construção das possíveis perturbações sobre

H~. As perturbações mais importantes são, assim, os operadores vI

e v2 das Eqs. (5.10), que sao relevantes e, exceção feita a situ -

ações particulares em que os coeficientes wl e w2 se anulem, ins-

tabilizam o ponto fi~o.

D. Pontos fixos de adsorção química

Considere-se, finalmente, os valores tomados pelas energias

da tabela I quando r~oo, que são
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Ea=O-
v=o

tE G)O
Ill(Gl

01 ... ~----------
Ina=ol I r1a= I1

b)

*'E =-l1=Ea a
E V=O

G)O

0-- -----

Ina=OI Ina=t\

Figura 13. - IrDeterminaçao de Eem função do potencial repulsivo G
a

entre os elétrons no adsorvido e no metal. a) Para E =a
=V=O, a repulsão G, efetiva apenas no sub-espaço em
que o adsorvido está ocupado (n =1), desloca de ~(G) oa
estado de menor energia nesse sub-espaço em relação ao
estado fundamental do sistema. A energia amplia-se sob
a transformação T, de escalas de energia, quebrando a
invariância do Hamiltoniano do sistema frente a T. b)

*A igualdade Ea=Ea=-~ desloca de -~ a energia de cada
estado no sub-espaço na=l, assegurando que .os estados
fundamentais nos dois sistemas sejam de.generados e res
taurando a invariância do Hamil +.oní.ai,o frente a T. Pa-

*e 12, têm~se que E =0 eara os valores de G nas Figs.10
*E =-0,32D, respectivamente.a
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E(l,l~ = V (5.41)

E(2,1) = O (5.42)

'"E(2,2) = 2V (5.43)

e

E(3,1) = v + Ea + G (5.44)

-Como V-+oo, as energias das Eqs. (5.41), 15.43) e (5.44) cres

cem sem limite. Apenas o estado fundamental da base própria de Ho'

isto é,

12,1> (5.45)

necessita ser mantido.

Esse estado, que estará ocupado em todas as configurações

de muitos corpos com energia finita, redefine o vácuo do sistema,

que passa a ser

10 I> (5.46)

Com essa redefiniç~o, nao so a proje~~o de H sobre a ba-o

se constituída pelo estado J2,1> se anula como o termo proporcio-
+ "nal a (fofl+h.c.) de ~ pode ser abandonado, pois cria sobre o va

cuo estados com energia infinita. HN ent~o se reduz à forma

HD = J\ (N-l) /2
N

N-l
I

n=l
E ("f+ f + h )

1 .c.n n n+ (5.47)
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Através de uma mudança inqcua dos símbolos, esse Hamilto-
niano pode ser formalmente identificado com HN: deixando f ~f 1c n n-
e definindo E~ = IA En+l' obtém-se

HD = A(N-2)/2
N

N-2
L

ri=O
E~ (f~ fn+l + h.c.) (5.48)

-n/2Como para n»l, E ~ A ,os novos elementos de matrizn
D ;..HN-lE' sao iguais aos E . Assim, para N»l, H =n n N c e para N ímpar

o espectro de níveis de energia de H~ é aquele indicado na Fig.ll,
que por comparaçao com a Fig.12 , implica em uma defasagem 6=n/2
na banda de condução.

Esse resultado concorda com a imagem física intuitiva de
um nível (adsorvido) ressonante degenerado com a banda, o qual se
acopla fortemente com os elétrons de condução que espacialmente o
rodeiam; esse nível equivale a um potencial atrativo infinito, que
defasa os níveis de condução.

Assumindo a forma da Eq.(5.48), ~ é, de acordo com a di~
cussao na Seção 5.1, um ponto fixo da transformação T. Os operad~
res que o perturbam devem ser cons~ruídos a partir dos f (n=n

=0,1, .•.N-2), o mais importante na lista das Eqs. (5.10) sendo v4.
Conforme mencionado na Seção 5.2B. esse operador marginal apenas
desloca o ponto fixo para um potencial eletrostático eficaz igual
ao coeficiente w4• H~ define porta~to uma linha'de pontos fixos
estáveis.

Em resumo, há quatro linhas de'pontos fixos no espaço dos
parâmetros E , G e r . Três delas (as de orbital ocupado, orbi -a
tal vazio e adsorção química) são estáveis enquanto que urna (ad -
sorção física) é instável. Os resultados numéricos, que serão a -
presentados no Capítulo VI, mostrarão que para grandes frequências
de vibração (il Q»r, IG I, IE I) o Hamiltoniano do modelo se aproximaa
de um ponto fixo (instável) de adsorção física. A medida que Q di-
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minui, HN se afasta progressivamente dessa linha de pontos fixos

e se aproxima de uma das três linhas estáveis, a sua evolução no

espaço dos parâmetros dependendo da competição entre os parâme

tros r, G e E . Através da análise conduzida neste capítul~ por -a
tanto, a interpretação dos resultados numéricos poderá ser posta

em coincidência com a discussão intuitiva da competição entre es-

calas de energia no Capítulo III.
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CAPITULO VI

A diagonalização iterativa do Hamiltoniano ~, descrita

no Capítulo IV, leva aos resultados numê r í.c os apresentados neste

capítulo. Uma vez que essa diagonalização envolve várias aproxima

ções, é im?ortante garantir-se que a precisão com que se calculam

as larauras de linha seja razoável. Para esse fim, apresenta-se

na Seção 6.1 uma rápida análise dos erros devidos às aproximações

e, tomando por base o caso G=O, comparam'-\se os resultados nurnéri-

cos com a expressão analítica, derivada no Capitulo I, para a lar

gura de linha.

Passando a apresentação geral dos resultados para GiQ ,

a Seção 6.2, que procura fornecer uma v í.s'âo unificada dos wesmos,

estabelece correspond~ncia entre a diagonalLzação iterativa e a e

volução do Hamiltoniano no espaço dos parâmetros. Mostra-se então

que a competição entre Ea' r, e G encaminha ~ por uma de três

possíveis trajetórias nesse espaço, as quais partindo do ponto fi

xo de adsorção física terminam nos pontos fixos de orbital ocupa-

do, orbital vazio e de adsorção química, respectivamente. Final -

mente, exemplos ilustrativos de evolução segundo cada uma das tra

jet6rias são discutidos na Seç~o ~.3.

6.1. Procedimento e precisão de cálculo

A. Processo de cálculo

O programa de cálculo delineado no Capítulo IV, rico em

aproximações e transformações, justifica que se recapitulem os

passos envolvidos em sua execução. E objetivo desse programa cal-

cular as larguras W de linhas de absorção vibracionais em função

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FISI<A E OUtMICA DE sAO CARLOS. USP
FI S IC A-----------------------------------------,-
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das frequência~ ~ de vibração. Para isso, inicialmente é necessa-

rio escolher-se o parâmetro de discretização A , limitado infe
riormente pelo custo computacional (já que as dimensões das matri

zes que deverão ser diagonalizadas crescem rapidamente para A+l )
e superiormente pelos erros que a discretização introduz [os quais

crescem proporcionalmente a eXP(-TI2/~nh)J. A escolha h=3 satisfaz

às duas limitações.
Definido h , resta ainda escolher-se o limite superior

E~im para as energias reduzidas dos auto-estados de HN-l que se -

r~o mantidos na base primitiva da iteraç~o N. Sendo a energia re-

duzida dos estados que contribuem para a largura de lin~a tipica-

mente da ordem de h2=9, escolhe-se En' = h5/2 - 15.
",1m

Passa-se em seguida à diagonalização iterativa de HN' a

qual fornece (a) as energias reduzidas E no intervalo h-l/2<E <n n
<En. , que (para h=3, z=l) na iteração N corresponde à faixa de e"'1m
nergias

(O,7D) 3-N/2<E «9D) 3-N/2
n

(6.1 )

e (b) os auto-vetores associados. Assim, em princípio, a diagona-

lização iterativa permite que se calcule a largura de qualquer li

nha com energia hQ nesse intervalo. Na prática, porém, evita-se

trabalhar com energias pr6ximas ao limite inferior do intervalo

(6.1), que são as mais afetadas pelo truncamento da Seção 4.1B .
Restringe-se, assim~ o cálculo das probabilidades de decaimento

aos auto-estados com energias no intervalo

(3D)3-N/2 <E < (9D) 3-N/2
n (6 .2)

Mais restritivamente ainda, assegura-se que o processo

de cálculo do Capítulo IV convirja rapidamente para o limite do
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contín~o (n~l) calculando a largura de linha apenas para TI~=EF/o~

de EF é a energia do estado IF> que, entre os estados finais com

energia no intervalo (6.2), maximiza o elemento de matriz <FIH 11>.
X

Dessa forma, calcula-se a largura de linha W para ape -

nas uma sequência discreta de frequências de vibração. Para se es

tender o cômputo a outras frequências, varia-se o segundo parâme-

tro de discretização, z, no intervalo 0,5<z<1,5. Neste trabalho,

quatro valores de z (3/4, 1, 5/4 e 3/2) são empregados para calc~

lar larguras de linha, assegurando que, na faixa de frequências
-4D~Q>lO D, W seja calculado quatro vezes em cada intervalo loga-

rítmico de largura ~nA.

B. Precisão

Conforme discutido no Capítulo IV, três aproximações

permitem que se diagonalize iterativamente o Hamiltoniano do mode

10: (l).a discretização da banda de condução (descrita na Seção

4.1A), (2) o truncamento da base discreta infinita (descrito na

Seção 4.lB e que aqui será denominado truncamento infravermelho),

e (3) a manutenção apenas dos estados com energia reduzida infe

rior a Eno ao construir-se a base primitiva em cada iteração",1m
(descrita na seção 4.2 e que será aqui denominada truncamento ul-
t.r av.í.o Let a ) .

Todas essas aproximações sao controláveis. O erro devi-

do a discretização diminui para A~l e pode_ser estimado variando-

se A (por exemplo, no intervalo 2,5<A<3,5). O truncamento infra -

vermelho controla-se variando o limite inferior do intervalo (6.2),

e o truncamento ultravioleta variando o limite superior (que, em

unidades reduzidas, é En o ). O teste da influência de cada aproxi-",1m
mação sobre a precisão de cálculo pode, portanto, ser feito inde -
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-pendentemente das demais; efêtuados para os resultados que serao

relatados neste capítul~ esses testes permitem estimar a precisão

das larguras de linha calculadas, para qualquer frequência ~ , em

cerca de 5%.

A Fig.14 documenta mais concretamente a precisão do çãl
-3culo numérico. Larguras de linha obtidas para G=O, r=lO D, dois

-2valores de E :0 e -10 D, e dois A:3 e 3~9 são comparados com oa

r'ê~tÜ t ado anal~ tico na ~q. {i. ê ~. Para A=3 a precis~o do cálculo

está dentro da faixa de 5% acima mencionada.

o desvio para A=3,9 é muito superior e mostra que a di~

cretização provoca uma oscilação, periódica na escala logarítmica

do gráfico. Essa oscilação, apenas p~rceptível para A=3, é seme -
, - d 22,32,33 tod ' d d f Ilhante a oscí.Laç oes encontra as -em as as propri.e a es l-

sicas calculadas a partir da discretização logarítmica da banda

de condução. Matematicamente, ela equivale às oscilações no efei-
34to de Haas-van Alphen , as quais se devem à aglomeração de elé -

trons de condução em níveis (de Landau) discretos. Argumentos ma-
â t í , 22 I' d d '1 - 1tema lCOS gerals sugerem ..que a amp ltu e e OSCl açoes resu tan

tes da discretização parametrizada por A seja proporcional a
. 2
exp(-n /~nA), o que concorda com os resultados numéricos e expli-

ca a rápida convergência dos resultados, mesmo para os valores de

fi consideravelmente superiores à unidade aqui empregados, para o

limite do contínuo.

6.2. Evolução no espaço dos parãmetros

Vista à luz da definiçãooperacional HN+2=T[HNJ, introd~

zida na Seção S.le, a diagonalização iterativa do Hamiltoniano HN

aparece como uma sucessão de transformações T. Aliada à existência

de pontos fixos estáveis e outros instáveis no espaço dos parãme -



r ii 10-3 o
Ea = G = o
t /\ ; 3.0
•7\ = 3,9

w

r =10-3 o
Eo=-IO- o
G=O
x A = 3,0

r/D -Eo/D
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Figura 14. comparação entre a expressao analítica (linha cheia),
Eq ,(L 8), .e r-esuLt.adoa numéricos para a largura de li-
nha, calculados para A=3 (cruzes) e A=3,9 (círculo) e
vários valores dez. Conforme indicada, os parâmetros
do modelo são os da Fig.4. Para A=3, a concordância
entre resultados numéricos e analíticos indica umapr~
cisão de 5% para o cálculo das larguras de linha. As
oscilações observadas para A=3,9 decorrem da discreti-
zação da banda de condução e sao discutidas no texto.
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tros, es~a visâo evoca uma imagem pict6rica das diagonalizaç5es

na qual HN, movido por T, desloca-se no espaço paramétrico. Cada

ponto fixo estável (instável) é ponto final desse deslocamento ,

enquanto que nas suas vizinhanças HN lentamente dele se aproxima

(afasta-se) .

A regiâo do espaço dos parâmetros distante dos pontos fi

xos e, ao contrário, rapidamente (isto é, em poucas iteraç5es) a-

travessada por HN que, por~anto, para a maioria das iteraç5es per

manece nas imediações de um ou outro ponto fixo. Isso corresponde

à afirmaçâo, feita na introduçâo do Capítulo V, de que o Hamilto-

niano do modelo pode, para a maioria das frequências de vibração

Q~ser aproximado por um ou outro dos Hamiltonianos de ponto fixo.

Ilustrando essa discussão, a Fig.15 mostra o plano G=D

do espaço E -r-G. Nesse plano, as quatro linhas de pontos fixos ia

dentificadas na Seçâo 5.3 aparecem como quatro pontos fixos.

Para acompanhar a evolução de HN, suponha-se agora que
*Ea - Ea e r«D, para N pequeno posicionando HN nas imediações do

ponto fixo de adsorção física (indicado na figura pelas iniciais

AF). A ev~lução subsequente de ~ é, conforme indicado na Seção

5.3C, dominada pelos operadores vI e v2 das Eqs. (5.10). A análise

da Seção 5.2 mostra que o coeficiente do primeiro operador, wl
A(N-l)/2, cresce por um fator

(6.3)

a cada transformação T.
35Quanto a v2' pode-se mostrar que a cada transformação

seu coeficiente w2 AlN-l)/2 fica ampliado pelo fator

2
À = AI- (l+Õ/7T)

2 (6.4)
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Figura 15. Trajetórias do Hamiltoniano trunoado HN projetadas no
plano do espaço paramétrico em que G é uma constante
posi tiva (esquemático) •.Os quatro pontos fixos discu-
tidos nas Seções 5.2 A-D são indicados pela iniciais
00, ov, AF, e AG, respectivamente. Para N pequeno

*Ea ;;Eae r«D, HN encontra-se Lní.c.í aLmerrte próximo
do ponto fixo de ad30rção física e lá permanece en -
quanto nQ for grande comparado com as escalas energé-

*ticas caracteristicas IE -E le r . Para* a anQ : max{r, E -E I}, porém, ocorre rápida travessiaa a
para um dos" três "pont·:>sfixos estáveis. Para r» IE -

* aE I (caso A), li se dirige para o ~onto fixo de adsor
a -~ * * -

ção química. Nos casos B e C, r«E -E e T«E -E , HNa a a a
atravessa o espaço paramétrico em direção aos pontos
fixos de orbital vazio e ocupado, respectivamente.

,
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onde 8 ~ a defas~gem dada pela Eq. (2.17). Visto que G>O, 6 fica

no intervalo

(6.5)

o limite inferior dessa desigualdade coincidindo com o valor pre-

visto na discussão do caso G=O (e E =f=O) na seção 5.2.a
Assim, sob a ação de T,v2 cresce mais lentamente que v 1;

para w2»wI aquele operador será dominante, mas para wl~w2' este

guiará a evolução de HN.

Conhecer a evolução de HN exige, portanto, que se conhe

çam wI e w2 em função de Ea,r e G. Isso se consegue através dos se
*guintes raciocínios, válidos até primeira ordem em (VjD) e (E -E )a a

/D:
*Determinação de wI. Para Ea=Ea' o estado fundamental do sistema

metal-adsorvido é duplamente degenerado. O co

eficiente do operador vI' que quebra essa de-

generescência, deve consequentemente ser pro-
*porcional a E -E , isto é,a a

*wI - E -Ea a (6.6)

Determinação de w2• Para V=O, o Hamiltoniano do modelo, Eq.(4.13),
+comuta com n =a a. O coeficiente do operadora

v2' que não comuta com na' deve portanto ser

proporcional a V, isto é,

(6.7)
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As Eqs.(6.6) e (6.7) preveem três comportamentos disti~

tos para a evolução de ~, ilustrados pelas trajetórias A,B e C

na Fig. 15, que passam agora a ser discutidos.

*Caso A (r»/Ea-Ea/)' De acordo com as Eqs. ~.6) e (6.7), W2»Wl' e

a evolução de HN nas vizinhanças do ponto fixo de adsorção física

é dominada por v2. O coeficiente desse operador amplia-se de À2
[Eq.(6.4)] a cada temperatura T até, para N=NA dado por

(6 • 8)

ser da ordem da unidade.

De acordo com a definição de N, Eq. (4.11), NA na Eq. (6.8)

correspondeà frequência ~A dada por

5r/D
2

- (il~ /D) 1- 2 Ô / TI - (ô / TI )
A

(6 .9 )

Para N>NA, em poucas iterações ~ atravessa o espaço dos

parâmetros para aproximar-se do ponto fixo de adsorção química (ca

racterizado pela condição V+~), para o qual assintoticamente tende

quando N+~.

* *Caso B (E -E » r-i • Para E >E ,a a a a Wl>W2 será positivo e ~ é conduzi-
I

do para o ponto fixo de orbital vazio Ccuja definição é E +00), aa

travessia entre os pontos fixos sendo iniciada quando N=N (cor-
B

responde a uma frequência de vibração ~B) dado por

* NB/2
(E -E ) Àl - 1.a a (6.10)

As definições de Àl [Eq. (6.3)] e N CEq. (4.11)J fazem es
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sa,condição equivalente a

*E -E - 1i.nB/5
a a (6.11)

* *Caso C (Ea-Ea>f). Para Ea>Ea' wl é negativo e o operador vI tran~

porta HN para o ponto fixo de orbital ocupado (em que Ea+-oo). HN

afasta-se do ponto fixo de adsorção física para N~N , dado porc

* N2/2(E -E ) Àl - 1a a (6.12)

condição que, ã semelhança da Eq. (6.11) corresponde a

*(E -E) .;; -flnc/5
a a

(6.13)

onde nC e a frequência associada a NC'

Os dois exemplos da Fig.14 servem para ilustrar essa
*discussão. Para G=O, E =0 e as duas curvas da figura correspondema

a duas trajetórias distintas no espaço paramétrico. Para E =0a
*(isto é, E =E ), o gráfico pertence ao caso A. De acordo com a Eq.a a

(6.9) a frequência nA em que a travessia para o ponto fixo de ad-

sorção química se inicia é dada por

(6 • 14 )

que grosso modo corresponde ã energia vibracional acima da qual

W - f/(~n)3. Na região de travessia (nn~f),o comportamento das lar

guras de linha como função da frequência n é relativamente mais

complexq mas para nn«f, nas vizinhanças do ponto fixo de adsorção

química, que é desprovido de operadores relevantes (isto é, de es-

calas características de energia), W torna-se independente de n •
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*Para E =-.OlD, E <S, e o comportamento de HN enquadra-a a a,
se no caso C, a Eq. (6.13) dando hnc~.05D. Assim, quando n>nc, HN
encontra-se nas imediações do ponto fixo de adsorção física e as
larguras de linha seguem o comportamento da curva Ea=O. A traves-
sia se inicia, no entanto, na frequência nC' e para n«nC,HN se a
proxima do ponto fixo·de orbital vazio, que reduz a densidade
de esuados 'no nível de Fermi e corresponde, portanto, a uma linha
de absorção relativamente estreita (W~lO em contraste com a larg~

- 5ra W=lO encontrada para n«nA com Ea=O) .

6.3. Resultados para G~O

A. Evolução para o ponto fixo deadsorção química

A Fig.16 mostra grãfico da largura de linha em funç~o
da frequência n para um potencial eletrostático (G) igual à meia
largura da banda (D) e com a energia do adsorvido (E ) igual a. a

*-O,32D. Essa escolha assegura que E =E • Como a largura do nívela a
adsorvido (r) é lO-3D, o raciocínio na Seção 6.2 assegura que, pra
pulsionado pelas transformações T, ~ desloque-se do ponto fixo
de adsorção física para o,ne adsorção química.

As três etapas.dessa evolução podem ser identificadas e,
na Fig. 16, estão demarcadas no eixo superior das frequências. Em
particular, para [cf.Eq.(6.9l]

(6.15)

HN entra na região'de travessia entre os pontos fixos, da qual e-
merge para nn~O,009D,jã nas imediações do ponto fixope adsorç~o
química. ,
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1\=3

r=lo'·3D

Eg=-O,32D

G~D

Q/D
Figura 16. Largura de linha de absorção em função da freguência

vibracional para r=lO-3D E =E*=-O 32D e G=D. A li -
I a a I

nha cheia é uma curva suave através dos pontos calc~
lados numericamente com Ã=3 e vários z. De acordo com

*a discussão no texto, E -E sendo zero, o Hami1tonia-a a
no segue a trajetória A na Fig.lS, a escala logarítmi
ca de frequências dividindo-se nas três regiões indi
cadas no eixo horizontal superior. Na região de adsor
çãofíslca, 'os efeitos de muitos corpos assinalados

- _ / 4 ~no t.e xt.o .Lmpoern um crescimento, anomalo, w-r Q , a Ia!.
gura de linha. Na faixa (hachuriada) c.etravessia, o
comportamento do sistema não se rende a análise sim -
pLes , mas na região de adsorção guImic.a, desprovida
de escalas características de energia, W é constante •
Como consequência da renormalização do acoplamento
banda-adsorvido, esse Gltimo intervalo é extenso, mos-
trando que a ressonância. relativamente larga (largura
da ordem de O,SeV) inferi da dos dados da,Ref.8 é com-
patível com r uma ordem de magnitude (ou'mais) inf2 -
rior. A linha tracejada mostra que, no modelo das Refs.
11 e 12, para se obter o mesmo comportamento de W na
região de adsorção química é necessário que r=O,06D.
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Essen6ial para as conclus6es deste trabalho ~ comparar

a curva E =0 da Fig.14 com esse gráfico. Embora os valores de ra
sejam iguais e as trajetórias no espaço paramétrico nao se distin

guam, neste caso [Eq. (6.15): ~~A=40rJ, HN se afasta muito mais ra

pidamente do ponto fixo de adsorção física que naquele [Eq. (6.14):

.n~A=5r]. Essa diferença se deve ao fator de ampliação À2, Eq. (6.4),

que mede a velocidade com que HN se afasta do ponto fixo instável

e cresce com o potencial G.

Na curva tracejada da Fig.16 , calculada segundo o mode

-10 da Ref. 11, a largura de ressonância r delimita a faixa de fre

quências em que W independe de ~ ; nesse modelo, apenas a hipóte-

se r~0,5eV poderia explicar os resultados experimentais. Em con -

traste, para G>O, o exemplo da curva contínua na figura mostra

que a uniformidade observada das larguras de linha par~ frequên

ciasda ordem de 0,3eV e compatível com valores de r dez vezes me

nores.

Essaprinc~pal conclusão deste trabalho enuncia-se na

linguagem da teoria do grupo de renormalização dizendo que, para

baixas energias de vibração h~ , o potencial G renormaliza a lar-

gura de ressonância r at~ o valor r ~ n~A' que descreve o compor-

tamento do sistema nas vizinhanças do ponto fixo de adsorção quí-

mica. A condição ~~«r,.que para G=O controla a uniformidade de W,
é então substituída pela condição n~«r.

A renormalização do parâmetro r , associada ao cresci -

mento (discutido na Seção 6.2) do coeficiente do operador v2 sob

a transformação T, explica ainda o comportamento das larguras de

linha na região dominada pelo ponto fixo de adsorção física. Para

~»~A' W sempre segue a lei de potências

W - r I (fl~) y , (6 .16)

.,
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mas, enquanto y=3 para G=O (cf.Fig.14 ), no caso G=D, representa-

do na Fig.16 , a renormalização do valor eficaz de r amplia o ex-

poente para y~4. Infelizmente, porém, inexistem resultados experi

mentais para essa faixa de frequências de vibração.

B. Evolução Eara o ponto fixo de orbital vazio

Para remate deste capítulo, a Fig.17 mostra gráfico àe

largura de linha contra frequência para escolha de parâmetros per

tencente ao caso B da Seção 6.2. Esse exemplo, sem interesse in -

trínseco, é apresentado aqui a título de ilustração, pa!:"acomple-

tar a discussão das trajetórias de HN no espaço paramétrico.
*As escolhas G=D e E =0 garantem que E >E = -0,32D ea a a

forçam o deslocamento de HN para o ponto fixo de orbital vazio.

De acordo com a Eq.(6.ll), nB é maior que D, não aparecendo no

gráfico. Assim, apenas as faixas de frequência correspondentes à

travessia e ao ponto fixo de orbital vazio podem ser identifica -

das. Na primeira, W passa por um máximo, associado à alta densida
. *de de estados próximo de nn= E . Na segunda, a densidade de es-a

tados cai e W se reduz drasticamente para aproximadamente 10-4•

Um exemplo ilustrativodo caso C (evolução para o ponto

fixo de orbital cheio) t:endo sido apresentado na Fig. 14 da Seção

6.2, aqui se encerra a discussão dos resultados numéricos. O Capí

tulo VII resume as principais conclusões a que se chegou neste

trabalho.
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10-1 r = 10-3 D

Ea = o

W G=D

1\=3

-I
10 Q/D

absorção em função da frequência
valores indicados dos parâmetros

*do modelo. Para G=D, E =-O,32D
* ato E = O>E , o Hamiltoniano HNa a

B na Fig.15. Uma ve?; que E -E* é grande, mesmo paraa a
os maiores valores de n mostrados ~ já se encontra
na região de travessia indicada pelo hachuriado no ei
xo horizontal superior. Â semelhança do caso E =a
= -IO-2D na Fig.14, a largura de linha passa por um
máximo nessa faixa, c2indo rapidamente para um valor
constante na regiao de orbital vazio, cuja densidade
de estados é baixa.

Figura 17. Largura de linha de
vibracional para os

(ver Fig.13) e port~
seguindo a trajetória
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CAPITULO VII

o objetivo mais amplo deste trabalho é aprimorar o mode
1110 de Anderson-Newns , amplamente empregado para explicar pro

priedades eletrônicas de íons ou moléculas quimicamente adsorvi -

das em superfícies metálicas. O capítulo introdutório mostrou que,

com raras exceções, a análise desse modelo, o qual prevê a trans-

ferência de 6arga elétrica do substrato para o adsorvido, bem co-

mo sua aplicação a variadas situações experimentais desconsideram

a repulsão entre os elétrons transferidos para a impureza e a ban

da de condução do metal. Argumenta-se no Capítulo 11 que essa in-

teração eletrostática é importante e discutiu-se o comportamento

geral do modelo que a inclui.

A inclusão do termo repulsivo entre carga transferida e

elétrons de condução encontra respaldo teórico na regra de soma
36

de Friedel ,a qual relaciona a ocupação eletrônica do adsorvido

com a defasagem da banda de condução e que, em geral, é violada no

modelo simples da adsorção química. Para blindar a carga adquirida

pela impureza, defasagens próxim~s de n/2 são necessárias, exigin-

do forte interação eletrostática entre os dois componentes bási

cos do sistema.

No Capítulo 11.1, as características gerais do modelo, que

de problema de partículas Lndeperiden t.es é transformado pela inte -

ração eletrostática G em Hamiltoniano de muitos corpos, foram dis-

cutidas. Uma argumentação simples, explorando a competição entre

as escalas de energia no Hamiltoniano, permitiu que se previssem

comportamentos qualitativamente distintos para diferentes escolhas

dos oarâmetros do modelo.

Nos Capítulos IV e V, retomou-se essa discussão em lin -

guagem mais formal. As técnicas teóricas do grupo de renormaliza
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çao dissecam o Hamiltoniano do modelo, permitindo que se identif~

quem claramente as escalas de energia associadas aos diversos

graus de liberdade. Além de permitir o cálculo (numérico, porem u

niformemente preciso em todo o espaço dos parãmetros) das propri~

dades físicas do modelo, o método fornece urna interpretação unifi

cada das mesmas. ~ especialmente gratificante observar-se que o

Hamiltoniano geral emerge dessa interpretação como extensão natu-

ral do caso particular ,G=O. Assim, a simplicidade de interpreta -

çao física, a atraente característica do modelo de Anderson-N~
37 _

que motivou o seu largo emprego nos últimos quinze anos, e preser

vada no Hamiltoniano para GfO.

Dessarte na região de baixas energias, por exemplo, o

modelo se reduz (quer G=O, quer não) a um líquido de Fermi cujas

propriedades apenas atrav~s de sua densidade de estados dependem

dos parâmetros do modelo. Nesse limite, embora a determinação ~

titativa de propriedades físicas (as quais dependem da densidade

de estados) exija que se diagonalize o Hamiltoniano do modelo, o

comportamento qualitativo do sistema metal-adsorvido é sempre sim

pIes.

Como aplicação específica dessas idéias, focalizaram-se
8as recentes medidas espectroscópicas de reflexão de radiação in

fravermelha pelo radical H3CO- adsorvido em superfície de cobre .

A energia dos modos vibracionais, da ordem O,3eV, sugere que a e~

citação de elétrons e buracos na banda de condução seja responsã-
_ 8

vel pelo alargamento das linhas de absorçao, e a observada uni-

formidade das larguras de linha em função das frequências de vi -

bração indica que a imagem de líquido de Fermi acima sugerida se-

ja apropriada.

Conforme discutido no Capítulo I, a aplicaçãoll do mode

10 de Anderson-Newns a esse problema peca por exigir larguras de
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ressonância (f) excessivament.e grandes, da ordem de O,SeV. O ape~

feiçoamento do modelo, (via inclusão de interação eletrostática

entre a carga do adsorvido e os elétrons do metal) vence essa di-

ficuldade, os resultados numéricos do Capitulo.VI mostrando que

para um valor razoável do potencial G, os resultados da Ref .11po-

dem ser reproduzidos com f reduzido por uma ordem de grandeza.

A necessidade23de se empregarem grandes larguras de re~

sonância para explicar resultados experimentais, aliada à dificu,!

dade de se calcularem os parâmetros do modelo têm conduzido a um

ponto de vista mais simplista, em que esses parâmetros.são encar.§:

dos corno fenomenológicos ou constantes renormalizados que descre-

vem as propriedades de um liquido de Fermi. O presente trabalho mostra

que é possivel, através de um cálculo cuidadoso, acompanhar-se a

renormalização ·desses parâmetros desde a região de altas energias

(em que podem ser determinadas "ab initio") até o domínio de bai-

xas energias (no qual a descrição de líquido de Fermi é válida) .
38Em vista da tendência (recentemente acentuada ) para se determi-

narem desde primeiros princípios as propriedades de sistemas me -

tal-adsorvido, esse tipo de cálculo deverá tornar-se progressiva-

mente mais importante.

Um último aspecto do trabalho aqui apresentado merece

.destaque. Embora quase que uma década tenha transcorrido desde a

1 - d .1 22 . bl d d' t dso uçao e Wl son para o pro emaKon o, e a espel o os recen-
39 .tes progressos na aplicação do "Betheansatz", a análise do mod~

10 aqui apresentado é a primeira solução de problema dinâmico de

muitos corpos válida para todo espaço pararnétrico. O método desen

volvido. por Wilson destinava-se, em sua forma original, a ca1cu -

lar propriedades termodinâmicas de sistemas metal-impureza, e co-
22,29,33mo tal foi aplicado a diversos modelos .A análise do proble-

ma das singularidades dos raios~2constitui exemplo de emprego do
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método em um problema dinâmico, porem de partículas independentes.

Os avanços resumidos nos Apêndices ;.~e A2 permi tem, porém, que a

técnica do grupo de renormalização se estenda a Hamiltonianos con

sideravelmente mais complexos.

Exemplos desse tipo de Hamiltoniano, que estão sendo es

tudados, são os câlculos (1) de espectros de foto-emissão por

raios X de compostos com valência flutuante, (2) do coeficiente

de adesão (sticking coefficient) de moléculas incidentes em super

fícies metálicas, e (3) dos tempos de relaxação dos núcleos de

íons adsorvidos em substratos metálicos. O problema da resistivi-

dade de ligas magnéticas diluidas é clássico por vir desafiando

o.s teóricos desde há duas décadas, em contraste com a ressonância

paramagnética eletrônica de impurezas magnéticas diluídas em com-

postos com valência flutuante, que tem recebido atenção mais de

experimentais que de teóricos . Para todos esses problemas, as

perspectivas de solução com as técnicas aqui descritas são boas e

tendem a melhorar nos próximos anos com o.esperado desenvolvimen-

to de novos recursos computacionais.



94

AP!UDICE AI
TRIDIAGONALIZAÇÃO DO HAMILTONIANO DE CONDUÇÃO

Partindo da Eq. (4.3) para o Hami1toniano de condução

que com a definição

H = 2H /D(l+1\-l)
c

(A.1)

se escreve

(A. 2)

e da definição (4.6),

L:
m=O

1\-z/2 x1\-m/2

(A.3)

este Apêndice pretende derivar a Eq. (4.9), em que o Hamiltoniano

de condução torna a form~ tri-diagonal

li = L:
n=O

fn+lz +h. c.) • (A.4)

A derivação é operacional, prescrevendo um processo para

se calcularem os elementos de matriz E
Z

, e embora simples, é exten
n

sa. Aqui, apenas os seus passos principais serão delineados, as

passagens omitidas podendo, no entanto, facilmente ser derivadas.

Corno passo preliminar, convém definir a notação
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. rH,AJ~
. L n = [H~[H, ... [H,AJJJ •

\ •..1.~
n comutadores

(A. 5)

Raciocinando por recorrência, é então fácil mostrar-se

que

L~H,/2 f+ ]oz n

00

A-(2n+l) (m+z)/2 [a; +

(A. 6)

para referência futura, o lado direito dessa expressão sera denota

do /2 <Pn-l (A,z).

Para que a Eq. (A.4) valha, e necessário que

[H f ] = Z f+. 'oz Eo lz (A.7)

e, anticomutando ambos os membros dessa equaçao com seus hermitea-

nos conjugados, vem da Eq. (A.6) para n=l que

(A.8)

ou seja

(A. 9)

Os demais elementos de matriz E serao determinados pornz

t~·BiGLlol'8:~"Ó:"INSnWTO DtflS!(A Ê"OU!".,~iêl:DE;Áo' (f,RLCS ,ú-;;;l
~:i s \ C A r:

""_:~._-.",,;~~·,,~_ ••. -.--.: .••.~:.y''=..~;.:.:,,,:;r.'''~'''!r.'';.:Ilil·'''''''<:';;-,,;;~ __ ,.m:';'~"'!:'!~·.-,T~""';-~:';:~'-·'"
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Irecorrencla: conhe c í dos E. ,1Z
, "(i=O,l,...,n-l) procura-se encontrar

E que, para maior destaque, será denotado x. Dando início aonz
cálculo de E ,define-senz

li = li - X f+ fn n+lz nz (A'. 10)

Segue dessa definição que

(h. lI)

Por outro lado, partindo das Eqs. (A.4) e (A.IO), mostra
se que

+ termos proporcionais a f+ f+n-2z, n-4z •..,

(A. 12)

de modo que a expansao da soma dentro do colchete no lado direito
da Eq. (A.ll) se resume a dois termos, isto é,

[li, f+ ] 1 + x [ f+ 1 fn z' [H , f ] J •n oz n+ n+ z .n oz n

(A.13)

Mais ainda, a Eq. (A.12J permite que se compute o segundo
comutador no lado direito da Eq. (A.13), conduzindo a
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(A.14)

Urna vez que o lado esquerdo dessa expressao é conhecido,
( ~ z)... d 1 1x isto e, E podera ser encontra o desde que se ca cu e o pri-

n

meiro comutador do lado direito. Para isso, observa-se inicialrnen

te que, para qualquer constante a , o comutador genérico

[Hn' a f+ 1 (m inteiro no intervalo O<m<n) pode ser calculado a -mz-

través de um produto matricial:

[li , a f+ ] =
n mz (A. 15)

-+ + + +onde f = (f fI •••f ) I o vetor coluna ü(m+l) tem todos seus e-oz z nz
lementos nulos exceto o m+l-ésimo elemento, um+l=l, e Hn e a ma -

triz tridiagonal de dimensão (n+l)x(n+l) cujos elementub não nulos

sao

[V] .. = E. 1 o. + 1 . + E. 2 o. .+ 1 (i I j=I, . . . ,n)''n 1.J 1.- 1.,J 1.- 1.,J

(A. 16)

Da Eq.(A.15) segue imediatamente que

(A.17)

Finalmente, anti-comutando ambos os membros da Eq. (A.14)

com seus herrniteanos conjugados, encontra-se

c-
Z )2 = (A)~n-l Fn 11,Z +

+ ü+ (1) (~) 2n+2 ü(1), (A.18)
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onde o p~imeiro termo do lado direito e

(A.19)

Conhecidos E:~ (i=l, ••• ,n-l), a Eq. (A.18) permite portan-
zto que se encontre E: = x.n
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AP~NDICE A2

DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE CONVOLUÇÃO

Este apêndice expõe o cálculo analítico que conduz ao

procedimento na Seção 4.3B. A convolução que converte o espectro

discreto resultante da aplicação da regra áurea de Fermi em uma

função contínua da frequência Q é imprescindível para se obter

qualquer propriedade "dinâmica a partir do Hamiltoniano discretiza

do, Eq. (4.13). Assim, dado que o cálculo analítico das larguras

de linha de absorção vibracional é impraticável, para definir o

processo de convolução calcula-se analiticamente a densidade de

estados p(nQ) associada com o nível ~ na energia nQ>O, dada por

p (hQ) = L I<F Ia+ II> 1
2

cS (EF-EI-flQ)
F

(A. 1)

I

A Eq. (A.l) pode ser vista como um caso particular da re

gra áurea de Fermi em que o Harniltoniano de perturbação é

- + -iQtH - a d e + h.c.,x (A. 2)

o operador de Fezrm.í daniquilando um elétron em um nível ocupado

no estado lI> porém vazio nos estados IP>•
.

Para o caso em que G=O, a densidade de estados (A.l) po-

de ser calculada analiticamente coro base no Harniltoniano discreti-

zado, o processo necessário para convertê-Ia a função contínua de

n definindo a função de convolução f na Eq. (4.32).

A. L, Diagonalizaç:ão de !!N

Para computar o lado direito da Eq. (A.l) ,'é necessário
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diagona1izar-se o Hami1toniano discretizado HN' Eq. (4.13). Nesta
seção, esse procedimento será ilustrado pela análise do caso res-

t.rit.oZ=l,E >0. Por out.ro lado, uma vez que tQ>O, apenas os aut.o
a

valores positivos de ~ e os auto-vetores associados precisam ser

determ:Lnaclos.

No caso em enfoque, G=O, ~ assume a forma quadrática

N-l
-+- I

n=O
(A. I)

o último termo no membro direito é o Hamiltoniano de con

dução que, conforme discutido na Seç·ão 5.IA, pode escrever-se

L
L

j=l
+n. (a. a.

J . J J
+b.b.) ,
J J

(A.2)

onde L=(N+l)/2 e

a.= g.
J Jh: (A.3)

b.=
J J

Substituindo agora na Eq. (A.~ o operador f , Eq. (5.4) ,. o

pelos operadores a. e b. definidos pela identidade (A.3), encontra
J J

se que

+a·a +l\.-(N-l)/4V L
L

j=l
[ + +a. (a.+b.) a+

J J J

+ h.c.] + H~} (A. 4)

Sejam agora os auto-vetores associados a energias positi
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vas de .HN' os quais são combinações lineares de a e dos a.,b. (j=
- J J

=1, ••• ;L), denotados por Cm. Há L+I desses auto-vetores: L asso -

ciados aos estados de condução acima do nível de Fermi e um ao ar

bital· a. Tem-se que

c = Am a +m

L
L:

j=l
(A~ a. + B~ b.)

J J J J
(A. S)

onde os coeficientes Am, A~ e B~ (m=I, ••• ,L+I e j=I, ••• ,L) devem
J J

ser determinados.

Denotando por nm (m=I, •.• ,L+I) os auto-valores positi -

vos de HN, das Eqs. (A. 4) e (A.S) derivam-se as três seguintes e -

quações para os coeficientes Am, ~ e B~
J J

(A(N-I)/2 E - - )AID+A(N-I)/4 Va nm
L
L:

j=l
c . (A~+B~) = o,

J J J
(A. 6)

Arr: A(N-l)/4 -
Am(n-·-n ) + V u. = O , (A. 7)

J m J J

Brr: A(N-I)/4 -
A

m-(n·+ nm) + V u. = OJ (A.8)
J J J

com m=I, ••• ,L+I e j=I, •.• ,L.

Das Eqs. (A. 7) e (A.8) os coeficientes A~ e B~ podem de -
J J

terminar-se em função dos Am• Substituindo na Eq. (A.6) obtém-se

uma equaçao para os auto-valores nm:

A(N-l)/2 E
a

= 2A (N-I)/2 V.2 L
L:

j=l
2u.
J

(A.9)

Para se resolver essa equaçao, escrevem-se 'os nm na forma
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m-l-yA e procuram-se determinar os expoentes y=y(m). Lembrando
. 1 2 -1 (' 1)que n.=AJ- , ver Fig.10, e que 2a. = (l-A ) A J- ,ver Eq. (5.6),

J J
escreve-se a Eq. (A.9) na forma

~ lIm+j-Y/(1I2j_
j=l

(A. 10)

Para m»l, o somando na última parcela do lado direito

decresce rapidamente tanto para m»j como para m«j. Os limites

da soma podem, portanto, estender-se de -00 a ooiPor out=o lado,

com essa extensão a soma pode ser computada por uma transformação
40de Sommerfeld-Watson , que dá

00

L Aj+m-Y/(A2j_A2m-2y) = -TI cotg(TIy)/2~nA +
j=-oo

+ C1[exp (-2TI2/~nA) J (A.ll)

Para A=3, o último termo à direita é da ordem de 10-8 ef\'--,

pode ser desprezado, a Eq. (A.IO) tomando a forma

= O , (A. 12)

ou seja,

tg (TIY)= r /AA (E -E ),a m (A.13)

onde
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E = (D/2) (1+A-1)A-(N-l)/2+m-l-Y
m

(A.14)

e um auto-valor do Harniltoniano do modelo (com dimensão de ener-

gia) e AA é dado pela Eq. (5.23) •

Para A-+l, AA tende rapidamente ã unidade e a Eq. (A.13)

se escreve

r/(E -E )a fi

que, com a identificação

8=1TY , (A.15)

coincide com a expressãol5 para as defasagens próximo de uma res

sonância de largura r , centrada em E •a

Encontrados os auto-valores de ~, passa-se agora a

considerar a determinação de seus auto-vetores. Destes, apenas os
m -coeficientes A (m=I, ••• ,L+l) sao necessários para o cálculo apr!:

sentado na Seção A.2; os coeficientes Aj e B~, ligados aos Am pe-

las Eqs. (A.7) e (A.8), não serão computados.

Os coeficientes que compõem os auto-vetores sao determi-

nados pela condição de normalização

(A.16 )

Substituindo as parcelas dentro do colchete no lado es -

querdo pelas suas expressões extraídas das Eqs. (A.7) e (A.8), tem-

se que
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(Am)2{1 + A!N-ll/2 y2(1_A-l) ~ [Aj-l/(Aj-l_Am-l-y)2+
j=l

(A.17)

onde j a se substituíram llj=i\j-l,f1m=i\m-l-Y, e a~=(1-i\-1)i\j-l/2.

Uma vez que o termo dentro dos colchetes no lado esquer

do da Eq. (A.17) decresce rapidamente tanto para j»m como para

j«m, os limites da soma dentro da chave podem estender-se de -00

40aro. A transformarão de Sommerfeld-Watson, que conduz a

00

Aj-lj(Áj-l_Am-l-y)2 +Aj-lj(Aj-l+Am-l-y)2 =
\

I
j=-ro

A-m-l-y 2 2 2 rol [ 2
= TIcossec (TIy)jln A+v exp(-2TI /lnA)1{A.18)

reescreve a Eq. (A.17) na forma aproximada

(A.19a)

que, com auxílio da Eq. (A.14), escreve-se

(A.19b)

A.2. Densidade de estados

Para construir o estado inicial 11> na Eq. (A.l) , que dâ

a densidade de estados associada com o nível ~' preenchem-se todos

os níveis abaixo da energia de Fermi, isto ~, todos'os níveis com
-auto~valores negativos. Uma vez que ~ define um Hamiltoniano de



105

-+-
partIculas independentes, para que o elemento de matriz <Fla'II>

não se anule é necessário que I~ contenha apenas um elétron a

mais (em um dos níveis desocupados acima do nível de Fermi), is-

to é,

IF> += C 11>,m
(A.20)

sujeito ainda ã condição de conservaçao de energia, a qual impõe

que

E -E =E =nQFIm (A.21)

onde as energias Em sao dadas pela Eq. (A.14).

Como consequência dessa condição, o gráfico da densida-

de de estados calculada segundo a Eq. (A.l) em função de Q é u~a

sequência de linhas discretas nas frequências dadas pela Eq. (A21) ,

com m=l, .•• ,L+l. A intensidade de cada linha é dada por

(A.22)

ou, da Eq. (A.19b),

(A.23)

Encare-se agora a tarefa de suavizar esse espectro. Pa-

ra isso, a densidade de estados será calculada apenas nas frequê~

cias Q satisfazendo ã Eq. (A.21) I e as linhas discretas dadas pela

Eq. (A.l) serão convoluídas com uma função f dada por [cf.Eq.~.3~)J
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f (Q, w) = l/e ~nA para

(A.24)

o para

onde o parâmetro e=6(Q) será escolhido de forma a assegurar urna

convergência rápida para o limite A~l, a densidade de estados

convoluída sendo calculada de

00
p eQ=Em):! p(w) fCQ,w) d ~n w.

co

(A.25)

Para especificar o parâmetro e na Eq. (A.24), observa -

se em primeiro lugar que, para A~l, a expressio entre colchetes

no lado direito da Eq. (A.23) ~ singular. No limite do contInuo,

apenas o segundo termo dessa expressão contribui para + 21< FI a I I> I ;
assim, o primeiro termo [sen2(ny)] , que ~ espúrio mas, para

A~3 e y~1/2, contribui significantemente, deve ser eliminado

Isso se consegue definindo

(A. 26)

que tende à unidade no limite do contínuo e que,para A genérico,

conduz ao seguinte resultado para a densidade de estados convolui

da:

(A.27)

Transformações trigonom~tricas imediatas a partir da Eq.

(A.13) conduzem entio ao resultado
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(A. 28)

o qual, vistO que ÀA+l rapidamente quando A+l, converge para a

expressão do contínuo, dada pela Eq. (1.2),

[
22p (c) =rjn (E-E) +I' ] •a (A.29)

A Eq , (A. 26), .re Lac.i.oria.ido e com y e E , pode escrever-
m

se em forma mais prática para aplicações numéricas. Para o caso

geral (parâmetro de discretização z não necessariamente unitá

rio) r a extensão da Eq. (A.14) é

E = (D/2) (1+A-l)A-(N-l)/2+m-z-y
m (A. 30)

Derivando ambos os membros em relação a ~, e usando a

Eq. (A.13) para encontrar dy/dz, encontra-se que

(A.31)

Essa expressao, comparada com a Eq. (A.26), fornece a se

guinte relação entre e e dE /dz:m

(A. 32)

igualdade que completa a definição, Eq. (A.24), da função de convo

lução.

Para GjO, a Eq. (A.32) permite que se calcule numerica -

mente o valor de e através do seguinte expediente: para um dado z

(exemplo: z=l), diagonaliza-se o Harniltoniano HN pelo processo i-
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terativo descrito na Seção 4.2; em seguida, repete-se a diagona-

lização para ~ligeiramente mai:or (exemplo: z=l,OOOl). A deriva-

da no lado direito da Eq. (A.32) pode então ser computada nlli~eri-

camente, as energias Em sendo dadas pelo critério enunciado na

Seção 4.3B.

A definição (A.32) do parâmetro e é uma das principais

contribuiç~es técnicas deste trabalho. Sem ela, isto é, substi -

tuindo-se e pela unidade na Eq. (A.24), erros de até 50% resultam

nas larguras de linha calculadas próximo 'da ressonância, confor-

me se verifica comparando resultados obtidos para diferentes va-

lores de A • Em contraste, o proc2dimento acima descrito garante

excelente convergência mesmo para A~ 3, fazendo da discretização

uma fonte ins~gnificante de erros.
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