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Resum.o

Este trabalho tem como objetivo estudar as propriedades termodinamicas do

Hamiltoniano Kondo de duas impurezas. Desenvolvemos uma extensao da tocnica do

grupo de renormalizac;ao numerico (GRN) que permite diagonalizar 0 modelo Kondo

de duas impurezas convencional preservando a sua assimetria particula-buraco. Essa

assimetria elimina 0 ponto critico, com propriedades de liqufdo nao de Fermi, encontrado

dez anos atras em trabalhos que estudaram 0 modelo simetrico usando 0 GRN ou a
invariancia conforme. Nossos resultados para a susceptibilidade, 0 calor especffico e a

defasagem da banda de condu~ao em T = 0 mostram uma dependEmcia continua com

a razao I/kBTK, onde I e a intera~ao RKKY e TK e a temperatura de Kondo. Esses
resultados contrastam com os do Hamiltoniano simetrico que apresenta uma divergencia

no calor especffico e uma descontinuidade na defasagem para 0 ponto critico I/kBTK f'o.J

2.2. Calculamos, tambem, a dependencia termica da susceptibilidade magnetica das
impurezas. Nossas curvas SaDqualitativamente equivalentes as encontradas num caJculo

recente do GRN no modelo simetrico e confirmam os resultados qualitativos, obtidos no

infcio dos anos 80, baseados na tecnica de scaling perturbativo: (i) Para III « kBTK,
a susceptibilidade magnetica por impureza e identica a de uma impureza isolada. (ii)

Para I » kBTK (intemt;ao RKKY antiferromagnetica) as impurezas formam um

estado fundamental singleto desacoplado da banda de condu~ao. (iii) Para -I »
kB TK (acoplamento RK KY ferromagnetico), com 0 decrescimo da temperatura, as

impurezas se acoplam inicialmente num estado tripleto, cujo momento efetivo e, entao,

compensado por um efeito Kondo de dois estagios. Para confirmar essa interpretac;ao dos
resultados numericos, apresentamos expressoes fenomenol6gicas que ajustam muito bem

as susceptibilidades calculadas para os regimes nos quais as energias caracterfsticas do

sistema dividem 0 eixo de temperatura.



Abstract

This thesis studies the thermodynamical properties of the two-impurity Kondo

Hamiltonian. Our generalized numerical renormalization-group approach maintains the

particle-hole asymmetry found in the conventional model, which asymmetry washes out
the critical point with non-Fermi liquid properties discovered ten years ago in numerical

and analytical studies of the symmetric model. Our computation of the low-temperature

susceptibility, linear coefficient of the specific heat, and ground-state phase shifts shows

smooth dependencies on the ratio I/kBTK, where I is the RK KY interaction and TK

the Kondo temperature. This contrasts with the symmetric Hamiltonian, which yields

a specific-heat singularity and a sharp phase-shift discontinuity at the critical ratio

I/kBTK f">.J 2.2. We have also computed the temperature dependence of the impurity

magnetic susceptibility. Our curves show the qualitative features encountered in a

recent numerical renormalization-group study of the symmetric model and confirm the
predictions of a scaling analysis carried out in the early 80's: (i) For III «: kBTK, the

per-impurity susceptibility mimics that of an isolated impurity. (ii) For I » kBTK

(antiferromagnetic RK KY interaction), the impurities tend to lock into a ground-state

singlet decoupled from the conduction electrons. (iii) For -I » kBTK (ferromagnetic

RK KY coupling), as the temperature decreases, the impurities first lock into a triplet,

whose effective moment is then screened in a two-stage Kondo effect. To further confirm
this interpretation of the numerical results, we present phenomenological expressions that

fit well the calculated susceptibilities for each regime into which the characteristic energy

scales divide the temperature axis.



Capitulo 1

Introdu~ao

simetrico e 0 modelo convencional (ou assimetrico). A diferenc;aentre eles e que 0 modelo

simetrico e invariante sob transformac;a.o partfcula-buraco [8]. Ambas as vers6es geram
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1.1. Modelo de Kondo de Ulna impureza

particular, calculamos susceptibilidade magnetica das impurezas X, 0 coeficiente linear

do calor especffico 'Yea defasagem da banda de conduc;ao 6 em funC;aode kB~K' Com

isso mostramos que a assimetria partfcula-buraco elimina 0 ponto fixo, contribuindo

1.1 Modelo de Kondo de uma impureza

H = 2:ckcLck~+ J2:§. 4~~a~~'Ck'~',
k~ kk'

~~'

onde 0 primeiro termo e a energia cinetica da banda de conduc;aoe 0 segundo represent a

a interac;a.oentre 0 spin §da impureza e 0 spin da banda de conduc;a.o.



1.1. Modelo de Kondo de uma impureza

2 kBTx(T)
/-Lell = ( )2'g/-LB

2 T
/-Lell = F(T

K
) ,

transic;ao em torno de TK. A compensac;ao do momento a baixas temperaturas indica

estado fundamental nao magnetico.



1.1. Modelo de Kondo de uma impureza

2 3
IOQ(T/TK,

O.I~

keTX
(~B)2

O.~O

Figura 1.1: Curva universal da susceptibilidade magnetica kBXT em fun~ao de In(£C)
para 0 Hamiltoniano de Kondo com spin !. TK e a temperatura Kondo que escala todas a
propriedades do modelo. Resultados obtidos por Wilson [4] usando 0 grupo de renormaliza~ao
numerico.

{)= ~.Este espalhamento reflete uma ressonancia centrada no nivel de Fermi. Ela e

conhecida como "ressonancia de Kondo" e tem largura proporcional a kBTK.

e Wilkins [15] usando 0 metodo do grupo de renormalizac;ao numerico. Podemos

destacar, tambem, os trabalhos de Andrei [16]e Wiegmann [17]que usaram 0 metodo



1.2. Modelo com duas impurezas

hoje a termodinamica do modelo e bem conhecida. As propriedades dinamicas, tais

como resistividade e densidade espectral, tem sido calculadas principalmente por tecmcas

variacional de Gunnarsson-Schonhammer [19]- desenvolvem expans6es sistematicas em

1/ N que e tratado como urn parametro pequeno.

1.2 Modelo com duas impurezas

1.2.1 Caracteristicas gerais do modelo Kondo de duas
impurezas

e 0 operador de spin para os eletrons da banda de conduc;ao no sftio Rj.



1.2.2 Revisio cia teoria

Nesse modelo uma energia caracterfstica e a de Kondo, kBTK, dada pela Eq. (1.4),

que corresponde a intera<.;aodireta entre 0 spin da impureza e os eletrons de conduc;80.

Essa escala de energia governa a compens~ao do spin localizado com a correspondente

onde 81 e 82 sao os spins das impurezas. A inter~ao RKKY I e da forma (pJ)2P(R),



do metodo, que a intera<;ao entre as impurezas poderia ser tanto ferromagnetica quanta

antiferromagnetica dependendo da dista.ncia entre elas.

Scaling perturbativo

Um passo importante para se entender 0 modelo Kondo de duas impurezas foi dado

por Jayaprakash et al [5]usando a tecnica de scaling perturbativo. Esse metodo e baseado

na elimina<;aodos estados de conduc;ao com mais altas energias, gerando Hamiltonianos

efetivos que descrevem 0 sistema para temperaturas sucessivamente mais baixas. Uma

importante contribuic;ao foi mostrar que a banda de conduc;ao tridimensional do modelo

pode ser reduzido a dois canais de eletrons de conduc;ao unidimensional, com paridades

bem definidas em rela<;aoao ponto medio entre as impurezas, isto e, um canal par e outro

impar. Alem disso, eles fizeram uma analise qualitativa da susceptibilidade magnetica em

func;aoda temperatura cobrindo toda a regiao parametrica de 1/ kB TK. Encontraram que,

enquanto para altas temperaturas as duas impurezas tem comportamento praticamente

independente, a ffsica de baixas temperaturas e determinada pela razao I/kBTK. Mais

precisamente encontraram tres regimes limites caracterfsticos do problema:

(a) Regime Kondo (kBTK » III): Quando a temperatura diminui e fica da ordem de

TK as impurezas sao compensadas por dois efeitos Kondo independentes e a intera<;ao

RKKY praticamente nao faz efeito. A situac;ao e identica a de duas impurezas nao

interagentes.

(b) Regime Antiferromagnetico forte (I » kBTK): Neste regime as impurezas se

acoplam num estado fundamental singleto e nao ocorre 0 efeito Kondo. A baixas

temperaturas nao ha momento liquido result ante para ser compensado pelos eletrons

de conduc;ao e 0 momenta efetivo TX vai rapidamente a zero.

(c) Regime Ferromagnetico forte (- I » k B TK ): Neste regime quando a temperatura

alcanc;a a interac;ao I as impurezas se acoplam num estado tripleto. A partir da! com



1.2.2 Revisao da teoria
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Figura 1.2: Curvas da susceptibilidade magnetica TXimp para 0 modelo Kondo de duas
impurezas obtidos por Jayaprakash et al. [5]. Na curva A, onde kBTK » III I temos 0

regime Kondo e 0 resultado e identico ao de duas impurezas isoladas. Na curva B temos 0

regime antiferromagnetico forte ( -I» kBTK) com as impurezas se acoplando num singleto
e 0 momento decaindo rapidamente a zero. 0 regime ferromagnetico forte, I » kBTK, e
mostrado na curva C, na qual 0 efeito Kondo de dois estagios e observado.

compensado parcialmente para urn spin efetivo ~ seguido de urna compensa<;ao completa



temperaturas no modelo Kondo de duas impurezas e seus resultados questionavam

algumas conclusOes do trabalho de Jayprakash et al. Nesses calculos foi utilizada uma

aproxima.c;aoque projeta os acoplamentos das impurezas com os canais par e £mpar sobre

o myel de Fermi. Tal proje<;aoelimina a dependencia com a energia desses acoplamentos e

assim os torna invariantes frente a transformac;ao particula-buraco. Como consequencia 0

Hamiltoniano torna-se artificialmente invariante sob essa transformac;ao. Os modelos com

essa particular simetria sao chamados modelos simetricos. Eles calcularam as propriedades

do estado fundamental para ampla faixa da razao 1/kBTK • Em particular, obtiveram

a susceptibilidade magnetica uniforme, a susceptibilidade magnetica staggered e 0 calor

especffico para T = o. Esses resultados sao mostrados na Fig. 1.3 e podem ser resumidos

da seguinte maneira:

(i) Para todos os acoplamentos RKKY ferromagneticos (1< 0) e acoplamentos RKKY

antiferromagneticos fracos (2.2kBTK < 1< 0) 0 estado fundamental e aquele de um efeito

Kondo correlacionado. Os deslocamentos de fase no myel de Fermi sao iguais a I em ambos

os canais par e fmpar . As propriedades dependem de ambos 1e TK e a universalidade,

caracterfstica do modelo Kondo de uma impureza, e perdida. Na linguagem do GRN isso

corresponde a um ponto fixo estavel, neste caso, 0 ponto fixo de impureza acoplada (

correlated Kondo fixed point), caracterizado por uma defasagem 8 = I.
(ii) Para interac;6es RKKY antiferromagneticas fortes (I > 2.2kBTK) as impurezas se

acoplam num estado singleto e nao ocorre 0 efeito Kondo. As defasagens da banda de

conduc;ao no myel de Fermi sao zero e correspondem ao ponto fixo estavel de impureza

congelada ( local moment singlet fixed point).

(iii) A transic;ao entre os dois regimes acima descritos e marcado por um ponto fixo

instavel para acoplamento antiferromagnetico - 1~2.2kBTK. A susceptibilidade staggered

e 0 coeficiente linear do calor especffico divergem enquanto que a susceptibilidade uniforme

aparentemente e continua. 0 estado fundamental nao pode ser caracterizado por uma
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Figura 1.3: Curvas da susceptibilidade uniforme (x') e staggered (~) e 0 coeficiente
do calor especffico (1") em func;:aoda razao interac;:ao RK KY e a temperatura do Kondo.
Estes sao resultados para 0 modelo Kondo simetrico, obtido por Jones et al [6]. No regime
antiferromagnetico, X~ e 1" divergem no ponto fixo instavel que ocorre para Io/TK ~ -2.3.



apresentaram argumentos favoraveis ou contrarios ao comportamento de liqufdo nao de

Fermi.

Millis et al [22]mostraram, baseado numa descric;ao de liquido de Fermi, que, para

modelos com simetria particula-buraco 0 deslocamento de fase da banda de conduc;ao s6

pode ser 0 ou ~ . Eles argumentaram, entao, que a descontinuidade da fase de ~ (regime

Kondo) para 0 (regime antiferromagnetico) e, consequentemente, 0 comportamento

critico e sempre previsto nos modelos simetricos. Num trabalho subsequente, Jones [23]

adicionou um potencial de espalhamento V que quebra a simetria particula-buraco nestes

modelos. Seus resultados mostraram que a transic;ao entre os dois regimes passa a ser

continua e que 0 ponto crftico com propriedades de liquido nao de Fermi e substitufdo

por uma linha de pontos fixos estaveis com propriedades dependentes do potencial V.

Esse trabalho, de certa forma, prenuncia os nossos resultados; entretanto, 0 potencial de

espalhamento foi introduzido fenomenologicamente.

Em 1992 AfEl.ecke Ludwig [24]usaram a metodo de invariancia conforme para estudar

o modelo Kondo com simetria particula-buraco. Eles argumentaram que a aproximac;ao

de desconsiderar a dependEmcia em energia das constantes de acoplamento despreza

apenas operadores irrelevantes. Desta forma, eles confirmaram a existEmcia do ponto

critico e calcularam varias propriedades em torno da regiao de criticalidade tais como

susceptibilidades, calor especifico e espectro de energia. Esse Ultimo e de particular

importancia, pois pode ser comparado com os resultados numericos do GRN.

Gutro trabalho de interesse e 0 de Sire et al. [25], que estudaram 0 modelo simetrico

usando Hamiltoniano efetivo Bosonizado com a teoria de campo medio. Seus resultados

mostram a existencia de urn ponto critico que apresenta invariancia de escala para alguns

parametros. Perto do ponto fixo 0 coeficiente linear do calor especificovaria como (I-Ic)-2
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pr6xima ao ponto fixo. Ele calcula func;oesanalfticas que descrevem 0 comportamento da

susceptibilidade staggered e 0 calor especffico e conclui que ha uma universalidade nesta

Usando a teoria de campo medio com "slave-boson", Jones et al. [28] estudaram

o modelo de Anderson de duas impurezas acopladas antiferromagneticamente com

calculadas sao descontfnuas mas nB.<>apresentam divergencias. as autores concluiram que

o ponto fixo nB.<>resiste a assimetria parlfcula-buraco.



eles empregado a versao tradicional do metodo do grupo de renormaliz~ao numerico, nao

conseguiram - mesmo com amplos recursos computacionais a sua disposi<;ao- alcanc;ar

precisao numerica suficiente para elucidar a questao. Observe-se que, para alcan<;ar

a precis80 dos resultados descritos em nosso trabalho, um c81culo baseado no metodo

tradicional exigiria um esfor<;ocomputacional 2 ou 3 ordens de grandeza maior do que

aquele que realizamos.

Os calculos variacionais de Saso [32] no modelo de Anderson com duas impurezas

acopladas mostram que a susceptibilidade staggered tem um pica para I ,.....,2k BTK

mas, nao apresenta divergencia. No entanto, 0 pica aumenta com a introdu<;ao da

degenerescencia orbital N, e diverge no limite de N -+ 00, resultado semelhante ao do

modelo simetrico. Diagonalizando exatamente 0 modelo de Anderson com duas impurezas

em sistemas pequenos (a banda de condu<;aoe representada por uma cadeia com L sftios)

Yanagisawa [33,34] calculou a susceptibilidade staggered e, novamente, nao encontrou

comportamento anomalo. 0 tamanho do sistema, nesse caso, limita seus resultados.

Ambos trabalhos sao baseados no modelo convencional.

Usando 0 metodo variacional, Andreani e Beck [35,36] estudaram 0 modelo de

Anderson convencional de duas impurezas no limite de correla<;aocoulombiana U -+ 00.

Eles encontraram que 0 modelo e caracterizado por uma distancia crftica Rc ,.....,2.5(kF )-1

que separa dois regimes distintos. Para R > Rc a interferencia entre as nuvens eletronicas

e pequena e as propriedades dependem da razao I/kBTK, e seus resultados, a temperatura

finita, sao consistentes com aqueles do scaling perturbativo [37] e das simula<;oes de

Monte Carlo [7,21]. Um efeito Kondo de dois estagios e previsto para I »kBTK. Para

R < Rc fortes correla<;6esmagneticas entre os spins geram uma nova energia caracterfstica

(8 ,.....,exp 7l"(e:~J») que se torna a energia relevante do sistema. Para R -+ 0 as impurezas

se acoplam ferromagneticamente com spin total sendo blindado apenas parcialmente e 0

efeito Kondo de dois estagios desaparece. Nenhuma anomalia das propriedades ffsicas e



1.2.2 Revisio da teoria

encontrada para qualquer valor de I/kBTK.

Santoro e Giuliani [38] usaram uma expansao perturbativa em U para estudar 0

modelo de Anderson de duas impurezas sem simetria partfcula-buraco. Eles estudaram

varias propriedades do modelo - correlac;ao entre os spins, coeficiente do calor

especffico, susceptibilidade - em fun<;aoda distancia R entre as impurezas. A maioria

das quantidades investigadas apresentam um comportamento oscilat6rio de 2kFR em

torno dos correspondentes valores do problema de uma impureza. Seus resultados

sao compatfveis com 0 quadro do scaling perturbativo [37]. Nenhum indicio de

comportamento crftico foi encontrado.

Em 1994, Fye [39] voltou a estudar 0 modelo Kondo de duas impurezas usando 0

metodo de Monte Carlo de uma forma mais controlada. Ele investigou a existencia

do ponto crftico calculando a susceptibilidade staggered em func;ao da temperatura.

Nenhuma evidencia do comportamento an6malo foi encontrada em suas simulac;Oes.Ele

sugere que a existencia do ponto fixo e resultado da aproximac;ao, usada nos trabalhos

do GRN [6,9,10] e invariancia conforme [24],que considera as constantes de acoplamento

independentes da energia, e nao uma propriedade intrfnsica do modelo. Essa tecnica e

basicamente exata, no entanto, nao consegue atingir temperaturas muito baixas.

Trabalhos conciliadores

Num trabalho recente, AIDeckat al [8] analisaram mais detalhadamente a questao da

simetria partfcula-buraco na existencia do ponto fixo. Eles estudaram 0 modelo Kondo

de duas impurezas pelo metodo da invariancia conforme e compararam estes resultados

com os derivados do grupo de renormaliza<;ao numerico. Fica claro que somente os

Hamiltonianos com simetria partfcula-buraco podem ter 0 ponto crftico instavel com

propriedades de liquido n8.0de Fermi. Esses resultados sao particularmente elucidativos

na questao da origem do ponto fixo apontando que ha dois tipos de simetria partfcula-



bura.co e que somente uma garante a sua ocorr~ncia. Desta forma, a pol~mica em tomo

da discrepfulcia entre os resultados de Monte Carlo e os do GRN e finalmente resolvida:

embora ambos os metodos estudem 0 modelo de Kondo, 0 primeiro se baseou no modelo

oonvencional enquanto que 0 do GRN invocou uma apro~ que introduz a simetria

partfcula- bura.co.

Nosso trabalho, complement a as conclusOes de Affleck at al [8] discutida acima, alem

de trazer novos resultados, que agora iremos apresentar resumidamente.

Estudamos as propriedades termodinamicas do modelo de Kondo de duas impurezas

oonvencional, preservando todas as suas simetrias originais, e, como ferramenta, usamos

oGRN.

Ao tentarmos aplicar 0 GRN ao modelo oonvencional, que nao apresenta simetria

partfcula-buraco, observamos que 0 metodo original de Wilson [4]nao e adequado. Desta

forma foi necessario fazermos uma extensao do metodo original. Desenvolvemos um

tecnica que permitiu explorar toda a potencialidade do metodo mantendo um estrito

controle das aproximac;6es usadas, de forma que os resultados por n6s obtidos sao

essencialmente exatos. Nosso procedimento generaliza a tridiagonaliza<;ao da banda de

condU<;ao,simplifica 0 calculo numerico dos coeficientes que a define e amplia 0 escopo do

GRN.

Calculamos a susceptibilidade magnetica, a defasagem da banda de conduc;;aoe 0

coeficiente linear do calor especffico para T = 0, em func;;aode 1/ kBTK. Nossos resultados

mostram que a assimetria do modelo elimina 0 ponto crftico e a transic;;aodo regime Kondo

para 0 antiferromagnetico e suave com comportamento de liquido de Fermi. A defasagem

da banda de conduc;;aovaria continuamente de zero, no regime antiferromagnetico, para

um valor maximo 00 =/:- ~, no regime Kondo. As propriedades termodinamicas sao

continuas, descritas por curvas universais. 0 valor 00 foi encontrado analiticamente.

o efeito da simetria partfcula-buraco e analisada atraves de um parametro ~, chamado
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de assimetria, que controla as propriedades calculadas em T = O. Esse parametro depende

da largura da banda de condu<;a.oD. No limite D -+ 0,0 modelo tende a ser simetrico, e

o comportamento crftico emerge. Portanto, neste limite 0 modelo convencional apresenta

as mesmas anomalias do modelo simetrico: defasagem da banda de conduc;a.odescontfnua

e coeficiente linear do calor especffico divergente.

Obtivemos, tambem, a depend~ncia termica da susceptibilidade magnetica das

impurezas X(T) para varios valores da separw;a.o das impurezas R. Nossos resultados,

qualitativamente semelhantes com os do modelo simetrico, consolidam a descri<;a.odo

scaling perturbativo, desde a formw;a.odo singleto no regime antiferromagnetico, ate 0

efeito Kondo de dois estagios no regime ferromagnetico. Alem disso, mostramos que, no

caso antiferromagnetico a ffsica de baixas temperaturas e dominada por mecanismos tipo

Van-Vleck, originarias das excita<;oosvirtuais singleto-tripleto.

Antes de discutir a organiza<;a.ogeral da tese faremos uma breve discussa.odos fermions

pesados. Esses compostos representam a motivac;a.oexperimental para se estudar 0

problema de duas impurezas magneticas em metais.

1.3 Sistemas magneticos correlacionados

Compost os que cont~m elementos de terras raras (principalmente 0 Ce) ou actinfdeos

(principalmente 0 U) apresentam uma variedade interessante de propriedades a baixas

temperaturas e sa.o colocados numa mesma classe denominados de sistemas fortemente

correlacionados [12,40,41]. As propriedades desses materiais sa.o devidas basicamente

a intera<;ao entre os momentos localizados dos orbitais f dos atomos de terras raras

interagindo com estados itinerantes da banda de condu<;a.o.

Uma das propriedades interessantes desses materiais e que eles apresentam um

coeficiente do calor especffico, a baixas temperaturas, muito maior que nos metais comuns.

Pela teoria de liquido de Fermi essa quantidade e proporcional a m*1m, onde m* e a massa
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efetiva e os resultados experimentais mostram que a m* aumenta de 102 a 103 em relaA;oo

aos metais convencionais. Dessa forma esses compostos sa.o conhecidos com fermions

pesados.

As propriedOOes de transporte dos fermions pesados apresentam comportamentos

an6malos. A baixas temperaturas a resistividade p inicialmente cresce com a diminuic;oo

da temperatura (associado ao efeito Kondo), alcanc;a um maximo, em temperaturas

suficientemente baixas, e decresce abruptamente quando T -+ O. A existencia do pica

e 0 alto valor da resistividade no maximo SaDfatores nao comuns nos metais normais.

Por outro 1000, em sistemas com baixa concentraA;oodos materiais magneticos (sistemas

dilufdos), a resistividade atinge 0 maximo permanecendo constante a partir dai.

Existem varios artigos de revisao sabre os fermions pesados. Para uma visoo geral

dos resultados mais recentes recomendamos os artigos de Fisk et al. [42], de Ott [43], de

Hess et al. [44] e 0 de Steglich et al. [45]. 0 livro do Hewson [41] traz um detalhado

estudo, tanto te6rico com experimental, do problema de impurezas em metais com toda

a evoluc;aohist6rica do problema.

o ponto import ante nos fermions pesados e que suas propriedOOes fisicas,

principalmente a baixas temperaturas, sao devidas a forte interac;ao dos fons magneticos

localizados com os eletrons da banda de conduc;ooe tambem da forte interac;ao indireta

entre eles. Como exemplo da importancia das interac;6es entre os momentos magneticos a

baixas temperaturas, mostramos na Fig. 1.4 a resistividade do composto CexLal-xPb3,

para alguns valores da concentrac;ao x do material magnetico. A altas temperaturas todas

as curvas mostram 0 mesmo comportamento, tfpico de sistemas com impurezas dilufdas.

Com 0 decrescimo da temperatura 0 comportamento passa a ser fortemente dependente

da concentrac;ao e para x > 0.9 observa-se 0 decrescimo na resistividade tfpico de fermions

pesados [40].

Em geral, os fermions pesados apresentam, a altas temperaturas, propriedades
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'0.0 .0 ••0

TEMPERATURE (K)

Figura 1.4: Curvas da resistividade por concentrac;:ao de Ce em fun~ao da temperatura
para 0 composto (CexLal-~JPb3' A altas temperaturas (T > 30K ) todas as curvas mostram
urn comportamento In T , caraeterfstico de sistemas Kondo. Para baixas temperaturas, as
curvas dependem fortemente da concentra~ao do material magnetico e para x > 0.90 sistema
apresenta efeitos de coerencia tfpico dos fermions pesados.
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considerem uma rede de impurezas tais como 0 modelo peri6dico de Anderson ou Kondo.

No entanto, uma soluc;ao completa para os modelos peri6dicos ainda n80 existe. Nease

contexto, os modelos que consideram um par de impurezas magneticas sao os mais simples

que permitem explorar os efeitos da intera<;ao entre as impurezas. Deve-se enfatizar que

esses modelos n8.osao representativos de um dado sistema fisico. Espera-se, contudo, que

esse seja um passo preliminar no entendimento da fisica dos fermions pesados.

1.4 Organiza~ao geral do trabalho

No capitulo 2 descrevemos 0 formalismo do GRN aplicado ao modelo convencionol.

Sera mostrado, em detalhes, a parte que desenvolvemos nesta tese e que permitiu

se trabalhar com Hamiltonianos que nao apresentam simetria particula-buraco.

Discutiremos as principais diferen<;asentre 0 nosso trabalho e os anteriores, que trabalham

com 0 Hamiltoniano simetrico.

o Capitulo 3 e dedicado a termodinamica do modelo para temperaturas finitas.

Inicialmente, calcularemos a interac;ao RK KY entre as impurezas e mostraremos que

ela e preservada pelo nosso procedimento. A seguir mostraremos os resultados de

X(T) para diferentes valores da separac;ao entre as impurezas correspondendo aos tres

regimes caracteristicos do sistema: 0 regime Kondo, 0 regime ferromagnetico e 0 regime

antiferromagnetico.

No Capitulo 4 vamos estudar as propriedades do estado fundamental no regime de

acoplamento antiferromagnetico entre as impurezas. Mostraremos resultados para 0

deslocamento de fase da banda de condu<;ao, a susceptibilidade e 0 coeficiente linear do

calor especffico a T = O.Estas propriedades sao calculadas a partir do espectro de energia

dos pontos fixos de baixas temperaturas. Mostraremos como elas variam em fun<;aoda

razao I/kBTK e que 0 sistema sempre se comporta como liquido de Fermi. Vma express80

analitica para 8 no limite Kondo e derivada. Por fim, discutiremos um comportamento
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universal neste regime.

No Capitulo 5 apresentaremos nossas conclusOese sugest6es de trabalhos futuros.



Capitulo 2

Tecnica do Grupo de
Renormaliza~ao N umerico

o calor especffico nos modelos de Kondo e Anderson [4,47,48). 0 metodo evoluiu bastante

e hoje ja e possivel aplica-lo no calculo de propriedades dinamicas [29,49).

2.1 Transforma~aopara 1-D

o Hamiltoniano de Kondo de duas impurezas considera cada spin das impurezas,

localizadas na posi<;ao it, acoplados antiferromagneticamente com 0 spin SC(jii) dos
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H - HBC + Hint (2.1)
HBC - J d3kck4Ck (2.2)
Hint - J [St' Sc(iit) + S2 . Sc(l~2)] , (2.3)

Vamos inicialmente supor uma banda de condugao isotr6pica, isto e, a relagao de

dispersao depende apenas do m6dulo do vetor de onda If/. It tambem conveniente tomar

a relac;ao de dispersao linear
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Explorando-se a invariancia rotacional da relac;a.o de dispersao [Eq. (2.6)], vamos

fazer uma integrac;a.o sabre as direc;Oes dO. no espa<;o k e definir seguintes operadores

1 J ...R 3'"Ce = r::t:\ Ck exp( -ik . - )8(E - Ek)d k,
\lP(e) 2

que obedecem, individualmente, as rela~Oesde anti-comuta~oes convencionais:

{
-t } _ , sin(kR)

Ce, cel - 8(E - E) kR '

Considere ainda a densidade de estados dada por

Com as defini<;Oesacima, podemos representar os estados localizados 'l1(±4) em termos

dos operadores de energia (ce e ce):



{
Cee = 2A;(e) {Ce+ Ce}

Coe = 2A:(e) {Ce - Ce}

A2(e) = 1 (1 + Sink(e)R)

{

e 2 k(e)R

A2(e) = 1 (1 _ Sink(e)R) .
o 2 k(e)R

Ap=e,o sao OS fatores de normalizac;ao, que dependem da energia e da separac;8.0R das

impurezas; k(e) eo valor absoluto do momento, isto e,

ek(e) = - +kFo
VF



2.1. Transforma~o para I-D

N2, = 1
p=e,o J dc:A~ (c:)

que podem ser facilmente avaliadas usando as Eq. (2.14) e (2.15), resultando em

N2 = 2kFRl:i./ D
p=e,o 2kFRl:i. ± [Si((l:i. + l)kFR) - Si((l-l:i.)kFR)]'

onde l:i. = 'II:iF e urn parametro chamado assimetria, aqui introduzido pela primeira vez

nesse modelo, que sera discutido na sequ~ncia deste capitulo. Si(x) e urna forma abreviada
x

da integral de sin}x), isto e, Si(x) = J sin;x)dx.
o

Os operadores de campo, escritos em termos dos fOp, sao dados por

w(± R) = ~ (fOe ± fOo)
2 vPo· Ne No

transformac;a.o ortonormal dos operadores c;; para operadores de energia Ceo Deixando,

--"".__ -- " r', ,nTFCA E

~

' -- - ICO 0,::' Hlr...:'L.~.J_- _~,f' e,ERV . r,' • \ i

\
[ (\ 'u - ~ - INF:'::':' A':::..:.:..:. ,," --- ---_.-
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impureza, a banda de condm;ao resultante sera efetivamente unidimensional com dois

canais independentes de eletrons, 0 canal par (cee) e 0 canal £mpar (cae). Desta forma,

HBC - J d3kek4ck = J de e(c!ecoe + C!ecee)

HBCo+ HBCe

Hint - PoJ L {~2 IdeiJp.p.'lOep.' + ~2 ldo/J p.p.'IDop.'} . (81+ 82) +
~~ e 0

PoJ L Ne~ 0 {16e/Jp.p.'lOop.' + ldo/; p.p.'lOep.') } . (81 - 82)

~~,

2.2 Caracteristicas importantes do modelo de Kondo
de duas impurezas

o Hamiltoniano de inter~iio (2.26) tem dois termos. 0 primeiro mostra uma inter~iio

proporcional ao operador espacialmente simetrico (81 + 82) que preserva 0 spin total
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{
J. - &!..
e-N'J

; ~ Je =I Jo'
Jo=~

o

o outro termo, que e proporcional a ( 81-82), nao comuta com 0 spin total das impurezas,
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E(k

Figura 2.1: Relac;:aode dispersao linear para a banda de conduc;:ao utilizada em nossa
abordagem. Eletrons e buracos com mesma energia E (medida a partir do nfvel de Fermi)
apresentam valores diferentes para 0 momenta absoluto, ke = kF + .K. e kh = kF - .K..

VF VF

Consequentemente, os acoplamentos Ap=e,o para a partfcula e 0 buraco sao diferentes. A
largura da banda D determina os momentos maximos e define a razao -l2.-k que controla a

VF F
assimetria do acoplamento.

isto e, Ap(ke, R) = Ap(kF, R). Essa e a aproxima<;aoECC ("energy-independent coupling

constant") [39] que foi inicialmente justificada pela noc;ao intuitiva de que se estariam
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simetricos. Nos modelos simetricos a interac;ao RK KY gerada e sempre ferromagnetica

(mostraremos isso no capitulo 3) e e necessario adicionar uma interac;ao direta entre as

impurezas (1081. 82) para se estudar a regiao antiferromagnetica. Outra consequencia

e que a defasagem da banda de conduc;ao s6 pode ter valores de 0 ou 1r /2 [22]. Esses

modelos podem ser entendidos qualitativamente da seguinte forma: Para acoplamento

J = 0 0 spin total 8 das impurezas e conservado e 0 estado fundamental do subespac;o

singleto (8 = 0) e separado do tripleto (8 = 1) pela energia 10, Mesmo quando J e finito

deve existir uma regra de selec;aoque profua a transic;8.0entre os estados fundamentais

dos subespac;os singleto e tripleto; assim 0 acoplamento proporcional a (81- 82) pode ser

desprezado. Nao sabemos explicitar essa regra de selec;8.0;no entanto se ela nao existisse

a defasagem da banda de conduc;ao variaria continuamente de 0 a 1r /2. Desconsiderando

o termo proporcional a (51 - 52) e com J #- 0, os eletrons de baixa energia no subespac;o

singleto sao livres com defasagem 6 = 0, enquanto que no subespac;o tripleto 0 efeito

Kondo reduz a energia do estado fundamental de kBTK, e a banda de conduc;ao tem uma

defasagem 6 = 1r /2. Esse quadro e mostrado na Fig. 2.2. Portanto, 0 estado fundamental

do Hamiltoniano simetrico sera 0 do subespac;o singleto ( 10> kBTK) ou 0 do subespac;o

tripleto ( 10< kBTK). Para 10~ kBTK , porem, as energias dos subespac;os se tornam

degeneradas e se misturam, gerando comportamento crftico de 1fquidonao de Fermi que

separa a regiao de efeito Kondo (6 = 1r /2) da regiao de acoplamento antiferromagnetico

forte (6 = 0).

Em nosso trabalho, conforme mostraremos no decorrer deste capitulo, desenvolvemos

uma extensao do GRN que permite manter a assimetria natural do modelo e que permitiu

comparar os resultados dos modelos simetrieo e assimetrico.

2.3 Discretiza~ao logaritmica



2.3. Discretiza~o logarftmica

fSi"+~I=O

( J=O )

--j I ~i : +ksTt<

~+~=1

( JrO )

Figura 2.2: Representa~ao esquematica do estado fundamental no Hamiltoniano Kondo
de duas impurezas simetrico no caso antiferromagnetico. Para J = a as energias do estado
fundamental nos subespa~os singleto e tripleto estao separados por 10, Para J #- a a energia
no subespa~o tripleto reduz de kBTK . Quando as duas energias sac comparaveis 10 ~ kBTK

os dois subespa~os sao degenerados e 0 comportamento crftico emerge.
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energia da banda de condu~o por um conjunto de nfveis discretos mantendo, porem, a

invariancia por mudan<;ade escala na banda de condu<;a.o(para uma discussao sobre essa

propriedade ver 0 artigo de Oliveira [50] ). Alem disso, essa transformac;a.o deve afetar

somente H Be enquanto que Hint e tratado exatamente.

o GRN e baseado na discretiza~o logaritmica da banda de condu<;a.o.Vamos usar uma

generalizac;a.odo metodo original de Wilson. No procedimento generalizado a discretizac;a.o

da banda de condu<;a.oe feita de acordo com a Fig. 2.3 e envolve dois parametros de

discretizac;ao A e z. 0 primeiro foi introduzido por Wilson [4]e pode, em principio, tomar

qualquer valor maior que a unidade e 0 outro pode assumir qualquer valor no intervalo

o < z ~ 1. A introdu<;a.odo parametro z foi inicialmente desenvolvida por Yoshida et.

al [49]e possibilitou usar 0 GRN para calcular propriedades dinamicas, como a densidade

espectral, e foi aplicado com sucesso a varios modelos [47,51].

Posteriormente, 0 procedimento foi adaptado para eliminar oscila<;6es,originarias da

discretizac;ao, em propriedades termodinamicas - a caracteristica limitante do metodo

tradicional. Nesta extensao, conhecido como metodo intercalado [52], mostrou-se que

curvas de propriedades termodinamicas apresentam oscilac;oescom fase dependentes de z.

Estas oscila<;Oesse anulam quando se faz a media aritmetica das propriedades calculadas

com valores de z apropriados (em geral, medias com z = 0.5 e z = 1.0 SaDsuficientes).

Para os modelos de uma impureza, a discussao detalhada da aplicac;ao de metodo

intercalado para 0 ca.lculo da susceptibilidade dependente da temperatura e descrito no

trabalho de Oliveira et al. [52], enquanto que para 0 calculo do calor especffico e descrito

no trabalho de Costa et al. [53]. No metodo intercalado as propriedades termodinamicas,

com desvio percentual pequeno do limite do continuo(A ---+ 1), podem ser obtidas com

A ~ 10 enquanto que no metodo tradicional de Wilson [4,48] 0 limite e A = 3. Na

pratica, quanto menor A, maior e 0 tempo computacional: 0 esfor<;ocomputacional cresce

exponenciamente com 1/ lnA.
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1 1 1
,e·o J(Zo
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J(Zo-l
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Figura 2.3: Discretiza~ao da banda de condu~ao pelo metoda intercalado que usa valores
diferentes do parametro z para cada banda. Em geral, usamos os valores Ze = 1 e Zo = 0.5
ou vice-versa. Observe atraves do gratico c que a banda de condu~ao (superposi~o das
duas bandas) e melhor recoberta que 0 metoda tradicional. 0 metodo intercalado permite
o calculo das propriedades termodinamicas com A :::; 10 enquanto que 0 limite maximo no
metoda tradicional e A = 3.

recoberta. Para Zo = 0.5 e Ze = 1 , por exemplo, essa discretizac;ao com 0 parametro A

e equivalente a tradicional com At. Podemos entao dizer que estamos trabalhando com

urn parametro A efetivo Aef f = VA. Comparando com 0 metodo intercalado aplicado a



2.3. Discretiza~o logaritmica

{

D.p = (1 - A -Zp )-~ I~-zp Cpedc
1 _A-zp

bp = (1- A-Zp)-2 1-1 Cpedc

para 0 intervalo do topo da banda e

o pr6ximo passo consiste em projetar a banda de condu<;a.oHBC eo operador fOp na

base discreta. Essa proje<;a.omant€~ma simetria partfcula-buraco da banda de condu<;a.o,

00

HBC = L Ep(a~ap - b~bp) + L Emp(a~pamp - b~pbmp)
p m=O,p

{
Ep = l+~-zp

Emp = (1+~-l)A-(m+zp)

Para os operadores fo [Eq. (2.20) e (2.21)] projetados nesta base teremos:

00

fop = (apap + f3pbp) + L(ampamp + f3mpbmp),
m=O
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{
amp _ ~p~llmp.

/3mp - NpAbmp

Ap eo valor medio das fun<;6esAp (e) [Eq. (2.14)] em cada intervalo dado por

A-(m+.zp)

- fA -(m+l+.op) Ap (e) de
Allmp = (1 _ A-l)~A- m~.op

e Np e uma constante de normaliza<;ao.

f
A -(m+l+.op)

- ~A -(m+.zp) Ap (e) de
Abm = -------

p (1- A-1)~A-m~"

Nesta transformac;ao, os operadores fop projetados na base discreta [Eq. (2.34)] nao

sao exatamente iguais aos operadores originais [Eq. (2.21) e (2.20)], em contraste com

o procedimento de Wilson [4]. Isso e consequencia das defini<;oes(2.30) e (2.31) para

poderfamos definir, por exemplo, operadores am ex f deAp(e)epe que preservariam 0

operador fOp. Esta transforma<;ao, porem, tornaria HBC assimetrico, 0 que e indesejavel

Como consequencia da discretiza<;ao, devemos substituir a normaliza<;ao Np [Eq.

(2.23)], da base continua, pela normaliza<;aoNp, da discreta, dada por:

- 2 [ -2 -2 ~ ( -2 -2)] -1Np = AllP + Abp + ~ Allmp + Abmp (2.39)

Isso afeta os acoplamentos Jp[Eq. (2.27)] e Jm[Eq. (2.28)], que ficam renormalizados por



2.4. Tridiagonaliza~aoda banda de condu~o

Jp•IMP •flp
Figura 2.4: Cadeia linear equivalente a banda de conduc;:ao. Aimpureza estci localizada no
infcioda cadeia. ~s sao acoplamentos de primeiros vizinhos entre os operadores f;s localizados
nos sftios ao longo da cadeia.

o mais importante e observar que amp =I- {3mp; logo, 0 operador fop projetado na base

2.4 Tridiagona1iza~aoda banda de condu~ao

deve afetar os operadores fermionicos fop. Para isso, faremos uma transform~ao de base

dos operadores (ap, bp, amp, bmp) para novos operadores fnp (fop, IIp, ... ) onde 0 operador

Lanczos [54]de forma que fnp s6 se acople com f(n+1)p, au seja, tenha forma equivalente

a cadeia linear tight-binding representada na Fig.(2.4).

00

HBC = L [cnpf!pfnp + tnp(f!pf(n+1)p + ftn+1)pfnp)] .
n=O,p



2.4. 'Iiidiagonaliza~aoda banda de condu~o

{cnp, tnp} e os operadores Inp, e a parte central no metodo de grupo de renormaliza<;ao

nurn.erico. No metodo padrao do GRN 0 calculo dos coeficientes foi feito analiticamente [4];

para z =I- 1 ele s6 pode ser ser feito nurn.ericamente por urn.procedimento recursivo cuja

algebra se torna complicada a. medida que n cresce [49]. Neste regime 0 processo recursivo

torna-se instavel e 0 calculo nurn.erico torna-se impreciso, embora express6es analfticas

assint6ticas possam ser derivadas para contornar 0 problema. Para uma discussao

detalhada do processo de tridiagonaliza.gao tradicional ver 0 trabalho de Yoshida et al. [49].

Na pratica, a limita.gao do procedimento padrao e que ele s6 pode ser aplicado a

Hamiltonianos com a seguintes restric;6es:

(i) Ambos os operadores HBC e 10 devem ser simetricos por transforma.gao partfcula-

buraco. Em particular, neste caso, os coeficientes diagonais sao nulos por simetria, isto e,
cn = O. Desta forma, estudos anteriores que usaram 0 GRN tradicional s6 podem tratar

o modelo Kondo de duas impurezas com a aproximac;ao ECC.

(ii) a densidade de estados p(c) deve ser constante.

Recentemente Chen e Jayprakash [55] desenvolveram urn. algoritmo para a

tridiagonaliza.gao da banda de conduc;ao para 0 caso em que a densidade de estados nao e

constante. Essa construc;ao permitiu a eles estudar 0 espectro de fotoemissao e absorc;aode

raio-x no modelo de uma impureza para diferentes formas da densidade de estado. Nesse

trabalho os coeficientes {cn, tn} e os operadores In sao determinados numericamente por

urn. procedimente recursivo que, por urn. !ado, exige calculo nurn.erico elaborado mas,

por outra parte, e bastante estavel podendo se obter os coeficientes para n bem grandes.

Apesar de nao ser urn.procedimento simples, esse algoritmo, assim como 0 descrito abaixo,

pode ser aplicado para estudar Hamiltonianos assimetricos.

N6s desenvolvemos urn.procedimento alternativo de tridiagonalizac;ao que tambem se

aplica a Hamiltonianos assimetricos e que apresenta vantagens e desvantagens em rela.gao

ao de Chen e Jayprakash [55]. Esse desenvolvimento permitiu usar 0 GRN para tratrar 0
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v'Kn+2Lln
tnp = A .

~+l

Nas express6es acima ~n e .::in saa determinantes dados par:

¢pO ¢pn-2 ¢pn-l

~n = det ¢pl ¢pn-l ¢pn-2 (2.43)

¢pn-l ¢p2n-3 ¢p2n-2
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¢pN-l ¢p2n-3 ¢p2n-l

onde os momentos ¢pn dependem apenas dos coeficientes de HBCp e fOp, projetados na

200). Os passos sao (i)inicialmente se calcula Epm, Qpm, f3pm com as Eq. (2.33) e (2.36),

(ii) em seguida calculamos os momentos ¢pn atraves de (2.45) e os determinantes ~N e ~N

com (2.43) e (2.44) e (iii) finalmente os coeficientes cnp e tnp com as Eq. (2.41) e (2.42). 0

(l+A-l)
t - A1-zp-.!!:

np - 2 2



2.5. Truncamento e a transforma~o do GRN

n tnp

o 5.38133457 X 10-1

1 3.50527617 X 10-1

2 1.97397935 X 10-1

3 5.91882521 X 10-2

4 1.75159496 X 10-2

5 5.50350641 X 10-3

6 1.73936239 X 10-3

7 5.50003465 X 10-4

8 1.73925381 X 10-4

9 5.50000347 X 10-5

tnp(assint)
1.739252713
0.55
1.73925271 x 10-1
5.5 X 10-2

1.73925271 X 10-2

5.5 X 10-3

1.73925271 X 10-3

5.5 X 10-4

1.73925271 X 10-4

5.5 X 10-5

Cnp
-1.08118796 X 10-1
6.36509472 X 10-2

2.97107388 X 10-2

1.34068064 X 10-2

1.23106473 X 10-3

1.07458194 X 10-4

1.06040575 X 10-5

1.05914838 X 10-6

1.05902417 X 10-7

1.05901176 X 10-8

Tabela 2.1: Coeficientes da banda de condu~ao tridiagonal. tnp e 0 coeficiente codiagonal
calculado pelo procedimento numerico definido pela rela~ao 2.42, enquanto que tnp(assint.) e
dado pela expressao assint6tica 2.47. 0 coeficiente diagonal cnp e calculado a partir da rela~ao
2.41 e para n > NM pode ser assumido como zero.

banda de conduc;ao 0 operador f~fop que e urn. operador marginal [48]e nao irrelevante

como argumentaram Affleck et al. [24]. Vemos assim que a aproximac;ao ECC despreza

2.5 Truncamento e a transformac;aodo GRN



2.5. Truncamentoe a transforma~o do GRN

onde 13 e urn valor pequeno, 13 = 0.1 por exemplo, a soma infinita de serie (2.40) pode ser

HN = ~N {~[ <npf~pfnp + tnp(f. ••fenH)p + ftnH)pfnp)] + H,,,,} .

o Hamiltoniano original e recuperado no limite

H N - A N,' L~/-n/2 [t~pWpfen+l)p + fln+1)pfnp) + <~pf~pfnp] + (2.52)

""-t ""-[t ] }~ Jpfopp.ap.p.,f(}pp.' . (81 + 82) + ~ Jm fOep.ap.p.,foop.' + He . (81 - 82) ,

p,..,..' ,..,..'

{

j _ !:£._2_
p - D 1+A-l

- -1m. 2
Jm - D HA-l



2.6. Procedimento recursivo

{
t' = Al-zp

np

e' ex A-n/2np

T[HN] = HN+l = A1/2 HN +L t'rvp(f1pf(N+l)P + f[N+l)pfNP) + e'rvpf1pfNp.
p



codiagonal que t~,alto > t~,baizO correspondendo a duas escalas de energias distintas. Dessa

forma definimos urn procedimento recursivo que, para cada N, e feito em duas etapas:

t' ,
H - A1/4H + Nalto(ft J, + It f )+CNaltoft f (256)(N+1),A - N,B A1/4 Naito (N+l)alto J(N+l)alto Naito A1/4 Naito Naito •

H(N+l),B = A1/2HN,B +L t~p(Jtpf(n+l)p + ftN+l)pfNP) + C~pftpfNP

P

autoestados de Ha, adicionamos f1alto e construfmos para cada autovetor la,O > quatro

novos autoestados: la,O >, fIaltorla, 0 >, fialtOlla, 0 > e fIalto1fialtorla, 0 >. Essa matriz,

que corresponde a H I,A, pode entao ser diagonalizada nurnericamente. Da mesma forma, a



2.7. As simetrias do modelo

FAaE ALTAI FAaE BAIXA

1\..8 A 1/41\..8 Ht..1,A AI~1,A Ht.+1.8
+1(fN+1,A) + 1(fN+1.e>

I

,, ,
I, --' ,

,

,~
,

---' ---J
'~

,
I I

, , I,
I ---J-- ,

--J

, '~ ~ ,
, , .-~ , ---'

---- -~ --- ~ ---
(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Figura 2.5: Representa~ao esquematica dos sucessivos estagios do processo de
diagonaliza~ao iterativo. Para cada valor de N temos duas fases. Na fase alta, adicionamos
o operador f(N+1),alto aos autoestados resultantes da itera~ao anterior e diagonalizamos 0

Hamiltoniano HN+1,alto . A seguir os estados com energia maior que Emax sao desprezados.
Na fase baixa, adicionamos 0 operador f(N+1),baixo e a base e formada a partir dos autoestados
resultantes da fase alta. Novamente os estados de mais alta energia sao desconsiderados. A
partir dai 0 cicio se repete.

A quantidade de estados gerados no processo iterativo cresce muito rapidamente,

proporcionalmente a 16N• Isso e contornado selecionando urn subconjunto de autoestados



sao as seguintes.

(i)8PIN: 0 Hamiltoniano Kondo de duas impurezas conserva 82 e 8z,onde S eo spin

N

QN = L(f~pr!npi + f~PLfnpL - 1),

(iii)PARIDADE: A terceira simetria e a de in ersao, que conserva a paridade P: trocar

R/2 por -R/2. nao afeta 0 Hamiltoniano. A p idade e urn operador escalar cuja regras



Capitulo 3

Propriedades terlllodinfunicas para
telllperatura finita

3.1 Intera~aoRKKY



3.1. Intera~aoRKKY

k'

~:--
12 12 12

ACOPLAMENTO
UaUIDO IRKKY--H-o--~1--

12 12

Figura 3.1: Diagrarna de Feyrnann para a intera~ao RKKY entre as irnpurezas. Excita~oes
virtuais dos eletrons da banda de condu~ao gera urn acoplarnento efetivo indireto entre as
irnpurezas. Esta intera~ao pode ser calculada usando teoria de perturba~o de segunda ordern
em J.

I(R) = (PoJ)2 rD
de10

dc' (A~(e) - A~(e):(A~(c') - A~(e')) . (3.1)
Jo -D e - e



3.1. Interac;aoRKKY

. ".

,..

--eJCa1:o
• A=10,A=1

...... k = kF

3

kr:R

Figura 3.2: Interac;:ao RK KY I em func;:aoda separac;:ao entre as impurezas. 0 Calculo
exato (-) e 0 resultado do nossa extensao do GRN (.) gera acoplamentos ferromagneticos e
antiferromagneticos. A aproximac;:ao ECC (- - -), por outro lado, gera somente acoplamentos
ferromagneticos.

Na Fig.3.2 mostramos 0 grafico da interac;ao RK KY I, em func;a.oda separac;ao

das impurezas R. Comparamos 0 valor exato, calculado por (3.1), com 0 result ante da

aproximac;aoECC, dado por (3.2) e com 0 resultante do nosso metodo, dado por (3.3), para



3.2. CaIculo das propriedades termodinamicas

3.2 CaIculo das propriedades termodinfunicas

Na pratica, escolhemos uma sequencia de valores de /3 numa escala logarftmica, que

{
kBTK <X v'PJ exp( - pIJ)

I <X (pJ)2

3.2.1 CaIculoda susceptibilidade magnetica



3.3. Resultados para susceptibilidade

[
Tr(SN )2_e-:BHN _ Tr(sr;:)2e-:HfJ..]

Tre-13HN Tre-13H N

onde H~ e 0 Hamiltoniano da banda de condm;ao livre e 9JJ.B e a razao giromagnetica

Tr (e-:BHN) = L (28 + 1)e-,BEN(q,8,p,r)
q,8,p,r

Tr ((Siv )2e-:BHN) = L ~(28 + 1)8(8+ 1)e-:BEN(q,8,p,r)
q,8,p,r

facilmente em termos do conjunto de nfveis de partfculas independentes "1j,p que 0

represent a (A diagonaliz~ao desse Hamiltoniano e feita explicitamente na se<;aa4.2.1

enquanto que para N par os autovalores saa diferentes e devemos substituir "1j,p por "'j,p

na expressao anterior (as expressOes para "1j,p e "'j,p sao dadas pelas Eq. (4.14) e (4.7) do

3.3 Resultados para susceptibilidade



3.3. Resultados para susceptibilidade

{
J = O.ID

~= 1

baixas - observe que nosso intervalo de temperatura cobre 13 ordens de grandeza

[10-1 - 10-14]. Segundo, e importante salientar que estes sao os primeiros graficos



3.3. Resultados para susceptibilidade

Regime Kondo: (R -+ 00)

Quando as impurezas estaa bem separadas, a interac;a.oI -+ 0 e 0 sistema se comporta

como 0 de duas impurezas isoladas. Com 0 decrescimo da temperatura os momentos saa

compensados independentemente pelo efeito Kondo e para T < TKO momenta liquido

ja esta pr6ximo de zero. Nossos resultados numericos saa mostrados na curva A (x) e

podem ser comparados com a curva universal da susceptibilidade para impurezas isoladas

com spin 1/2 obtidas pelo Bethe-Ansatz [16] representada pela linha s6lida. Observe que

nossos resultados reproduzem perfeitamente a curva universal TX(£c).

Os resultados neste regime servem de referencia para os outros casas mais interessantes,

que discutiremos a seguir, e mostram que 0 metodo que utilizamos e adequado ao calculo

dessa propriedade.

Regime Ferromagnetico: (kFR = ~)

Para separa.c;aodas impurezas tal que kFR = ~ temos que a intera.c;aa RKKY entre

as Impurezas, calculada por (3.3), e ferromagnetica e dada por

A curva da susceptibilidade e mostrada pela curva B (0) e mostra um comportamento

bem mais interessante que 0 caso anterior, com tres fases distintas. lnicialmente, com 0

decrescimo da temperatura, as impurezas acoplam-se ferromagneticamente num estado

tripleto descrito por um spin efetivo S = 1. 0 produto XT /2 aumenta do valor !,
caracterfstico de dois spin 1/2 isolados, para 0 valor ~, caracterfstico de uma impureza

com S = 1, mas nao chega a alcan<;ar este valor devido as intera.c;6esentre esse spin e os

eletrons de condu<;B.o.A posterior blindagem do spin result ante S = 1 acontece em duas

etapas. Inicialmente 0 canal par, que esta mais fortemente acoplado com as impurezas



3.3. Resultados para susceptibilidade

10-9 10-6

kBT/D

Figura 3.3: Dependencia termica do momenta efetivo ao quadrado para tres valores da
separac;:ao R entre as impureza (com ~ = 1 e J = O.lD). A curva (R -. oo,x) e
equivalente a de duas impurezas isoladas e serve de referencia para os outros casos. No regime
ferromagnetico (kFR = ~ ) ocorre 0 efeito Kondo de dois estagios. Quando a temperatura
diminui as impurezas formam urn tripleto [descrito fenomenologicamente por XFM (3.14) com
I = -8 X 10-3D]. A seguir, 0 momenta e blindado, primeiro pelo canal par [ajustada pela
curva universal, S = 1 -. 1/2, do modelo de uma impureza com spin 1 obtido pelo Bethe
Ansatz] e depois pelo canal impar [ajustado por S = 1/2 -. 0 : curva universal para spin 1/2
]. No regime antiferromagnetico(kFR = 1r ) as impurezas se acoplam num singleto [descrita
por XAFM com uma interac;:aoefetiva 1= 3 X 10-3D] eo momento decai rapidamente a zero.
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(Je > Jo), formam uma nuvem eletr6nica em torno das impurezas reduzindo 0 momento

efetivo de S = 1 para S = !. Essa etapa define urna escala de energia caracteristica, que

chamaremos de energia de Kondo do canal par (kBTKe), determinada basicamente por Je

e neste caso dada por

Finalmente, diminuindo mais ainda a temperatura, as impurezas sao completamente

blindadas pelo canal impar, que reduz 0 spin remanescente de S = ~ para S = o.
Teremos, analogamente a etapa anterior, urna energia de Kondo camcteristica do canal

impar (kBTKo), cujo valor e

A compensac;ao dos spins em escalas de energias bem separadas (TKo < < TKe) e

conhecido como efeito Kondo de dois estagios. Conforme discutimos no Cap.I, esse

efeito foi previsto inicialmente em 1981 por Jayaprakash et al [5],atraves de urna analise

perturbativa da susceptibilidade magnetica. Nossos resultados nurnericos, portanto,

confirmam as conclusoes de Jayaprakash e determinam a curva da susceptibilidade

para toda faixa de temperaturas, inclusive as regi6es de transi<;ao entre urna etapa e

outra, descritas apenas qualitativamente pelas tecnicas de scaling. Paralelo ao nosso

trabalho, este efeito foi observado no modelo Kondo de urna impureza com spin 1

acoplado anisotropicamente com dois canais de condu<;aopor Andrei et al [57] usando

a tecnica Betke Ansatz. Eles mostraram que 0 modelo gera duas escalas de energia

Ii = D exp(-1r / J1) e Ta = D cos(I j; )exp(-1r / J1), onde J1 e J2 sao os acoplamentos

da impureza com cada canal. Eles analisaram varias propriedades termodinamicas em

fun<;aoda razao r = Ta/Ii. Quando r ~ 00, 0 sistema comporta-se como 0 de urn spin

S = 1 acoplado com urn canal de condu<;aoe 0 spin e apenas parcialmente compensado.
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~ livres e acoplados entre si por uma interar;ao ferromagnetica efetiva I, isto e

2
Xl = 3 + exp(I/kBT)'

4
X(T) = XR-+oo(T) 3 + exp(I/kBT)

calculada com I= IFM,(Eq. 3.10) e e mostrado na Fig. 3.3 pela curva XFM' Portanto,

perturbativo IFM.

Na regiao correspondente ao efeito Kondo de dois estagios (k B T < 10-3 D) os
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canal obtidos pelo metodo Bethe-Ansatz [17,57],com temperaturas de Kondo apropriadas.

A primeira etapa e ajustada para impureza com spin 1 e TK = TKe (3.11) e mostrada

na Fig. 3.3 pela linha s6lida (8 = 1 -+ 1/2) enquanto que a parte final e descrita para

impureza com spin! e TK = TKo (3.12) dada pela linha s6lida (8 = 1/2 -+ 0). 0 ajuste,

excelente em ambas as regi6es, sandona a interpreta<.;8.odiscutida acima.

Em toda a regiao descendente 0 ideal seria fazer a compara<.;8.odos nossos resultados

com os obtidos para 0 modelo Kondo de uma impureza com spin 8 = 1 acoplados com

dois canais de conduc;ao anisotr6picos. A equivalencia, ou nao, dos dois modelos seria

particularmente importante na regiao de transic;ao entre os dois estagios que, como pode

ser observado no grafico, nao e bem descrita pelas curvas universais de uma impureza.

Ate 0 momento, no entanto, os resultados publicados [57] se referem apenas a um Unico

conjunto de para-metros, nao permitindo que uma comparac;ao quantitativa com nossos

resultados.

o primeiro maximo antiferromagnetico ocorre para kFR = 1r, como pode se observado

pela fig 3.2, onde a interac;ao RK KY entre as impurezas calculada perturbativamente por

(3.3) e

Neste caso, quando a temperatura

diminui as impurezas se acoplam antiferromagneticamente num estado singleto 8 = 0

e 0 momento efetivo decai abruptamente a zero para uma temperatura T ~ 11~M.Isso e

mostrado na curva B (.). Como a temperatura de formac;ao do singleto e muito maior

que TK nao ha momento residual a ser compensado pelos eletrons de conduc;ao e 0 efeito

Kondo praticamente nao existe.

Analogamente ao caso ferromagnetico, esse decaimento rapido pode ser bem ajustado
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pela funC;ao (3.14), sendo que 0 acoplamento efetivo entre as impurezas e agora

antiferromagnetico, dado por I = 3 X 10-3 D. Este ajuste e mostrado na Fig. 3.3

pela curva XAFM' No caso antiferromagnetico, portanto, a correla¢o RKKY efetiva Ie

3.4 T ~ 0 no regime antiferromagnetico:
susceptibilidade de Van-Vleck

baixas temperaturas, 0 estado fundamental singleto (8 = 0) e separado do estado excitado

(8 = 1) por uma energia I = IAF M e estes subespac;os sao interligadas por uma interac;ao
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I,SxIO ·2

--XAFM
......... XoT

•
I,OxIO -2

kBTx/l •

S,OxIO ·3 •
•

•.• !'!' ...•• , ...•...•.
0,0

0 2 3 4 5 6 7

kBTID (x 10'4)

Figura 3.4: Susceptibilidade magnetica a baixas temperaturas no regime antiferromagnetico.
A curva XAFM que descreve a forma~ao do singleto a altas temperaturas c1aramente nao se
ajusta aos resultados numericos(.). Para T -+ 0 as contribui¢e5 de Van-Vleck, dadas pela
reta XoT [ver Eq. (3.16») , tornam-se dominantes.

I

Figura 3.5: Representa~ao esquematica do estado fundamental do regime antiferromanetico.
A diferen~a de energia entre 0 estado fundamental singleto e 0 tripleto e dada pela intera~ao
RK KY 10,Os dois subespa~os estao interligados indiretamente atraves de urn acoplamento
effetivo Jeff, que pode ser determinado pela tecnica do scaling perturbativo.
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onde SBG representa os spins da banda de condu<;ao, (S1 - 82) as impurezas e Jeff eo

singleto e 0 estado excitado tripleto (I = IAFM) eo numerador e proporcional a H~.

A pr6xima questao e: "Qual 0 acoplamento efetivo Jeff apropriado para a expressao

dpJ ()2
dln(D / D') = pJ ,
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pJ(D') = 10 (~)
g kBTK

onde TK , neste contexto, e a temperatura onde J torna-se divergente e a teoria de

perturbac;ao se esgota, dada por TK = D exp( - p~ ).

No regime antiferromagnetico a renormalizac;ao da constante de acoplamento J

pJeff = 10 (~). (3.20)
g kBTK

Substituindo esse valor na expressao (3.16) teremos susceptibilidade de Van-Vleck para

1
Xo f'V Ilo 2(-!l!.-)·

g kBTK

< < IAF M) a susceptibilidade
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pr6ximo capitulo, ou pelo coeficiente angular da reta que melbor se ajuste aos pontos da

simulac;ao numerica. Os resultados de Xo calculados dessas duas formas s8.oequivalentes,

porem, a primeira fornece resultados bem mais precisos.

Esse e 0 primeiro trabalho que calcula com precisao a susceptibilidade nessa faixa

de temperatura e mostra claramente a contribui<;aa de Van Vleck. Cabe ressaltar que

somente metodos como 0 GRN, que podem atingir temperaturas arbitrariamente baixas

saa capazes de descrever resultados como esse.

Neste capitulo obtivemos uma variedade de resultados do modelo Kondo de duas

impurezas convencional, que mostra como a competi<;aa entre duas escalas de energias

(ou intera<;6es caracterfsticas), neste caso kBTK e IRKKy, pode gerar uma riqueza de

comportamento.



Capitulo 4

Propriedades termodin8.micas para
T=O

4.1 A transforma~ao do GRN e os pont os fixos

Como vimos no capitulo 2, 0 metodo do GRN e baseado na transformac;ao T[HN] =

HN+l (Eq. 2.55) que permite definir 0 processo recursivo de diagonalizaC;ao. Urn ponto



operac;ao, isto e, T[H*] = H*. Na realidade, como mostraremos a seguir, os pontos fixos

desse problemaO sao pontos fixos de T2 (aplicac;ao do operador T duas vezes), isto e,

P[HN] = HN+2 que e, tambem, uma transformac;ao do GRN.

Um ponto fixo de T2 e caracterizado numericamente quando um conjunto das

varios pontos fixos de T2 estao relacionados com 0 Hamiltoniano de eletrons !ivres H~p,

cuja estrutura devemos iniciamente entender. Esse ponto fixo esta geralmente associado

o Hamiltoniano de eletrons livres H~p, e dado somente pela banda de condw;ao sem

N-l

HO - A Nil ~ A -n/2 [tl (ft I It f) I ft f ]Np - L np np (n+1)p + (n+1)p np + Cnp np np
n=O



onde 1t!Jvp e urna martriz (N + 1) x (N + 1), cujos Unicoselementos nao nulos sao

{
(1t!Jvp)n,n+1 = A N;l A -n/2t'np

('1.10) = A N;l A -n/2cl
I (,Np n,n (O,np

e It = ut, iI, ...,it) e 0 vetor formado pelos operadores fermionicos.

Os autoestados da matriz 1t!Jvp sao obtidos nurnericamente. Devido a simetria

partfcula-buraco de 1t!Jvp para cada autovalor ", existe urn simetrico -",. Desta forma,

para N fmpar, os autovalores simetricos denotaremos ±",;p(j = 1, ... , Ntl). Para N par,

por outro lado, deve haver urn autovalor com energia zero que denotaremos 1)~, enquanto

que os outros sao dados pelo conjunto ±1)jp(j = 1, ... , ~).

No estado fundamental todos estados com energia negativa devem estar completamente

Alem dos autovalores podemos encontrar a expansao dos operadores iN em termos

dos operadores de eletron e buraco que diagonalizam 1t!Jvp. Esse e urn processo padrao e

Os valores de "';p e 1)jp avaliados nurnericamente para urn dado A aproximam-se

rapidamente de valores limites. Esses valores, bem como as expans6es dos operadores

autovalores "';pe 1)jp sao diferentes.



(N+l)/2

HJ.vp = L 7Jjp(9Jp9jp + h~phjp)
j=l

(N+l)/2
I - A-!:!.=.l ~ ( *+ *- ht )
JOp - 4 LJ o.Ojp9jp + o.Ojp jp

j=l

{
o.~~ = o.Op(kF)(1-~-1)1/2A(j-Zp)/2

o.~;= o.Op(kF)(1-~-1)1/2A(j-Zp)/2

onde o.op(kF) e dado par:

1

{

2k R~/D [1± Sin(kFR)] } 2F kFR

o.op(kF) = 2kFR~ ± [Si((~ + l)kFR) - Si((l- ~)kFR)]



4.1.1 Ponto fuco de eletrons livres

menos do fator multiplicativo O:Op(kF).

Para 0 ponto fixo de N par teremos uma situac;ao an8.loga e os resultados s8.o os

{
&~;= at A (j-zp}/2

~*- ~-A(' Z }/2G:1jp = 0:1 J- p

onde O:o(kF) eo mesmo do N fmp;i.rdado pela eXJW?8sB.o (4.10).
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4.1.2 Ponto fuco de eletrons livres com potencial de
espalhamento

Onde k f~fop descreve urn potencial de espalhamento dos eletrons de condu<.;aono sftio

- - 2da lmpureza e K = K 1+A-1-

A diagonaliza<;aodesse Hamiltoniano esta mostrada, em detalhe, no Apendice B. Os

(N+l)/2

H~p = L (ry1;,9Jp9jp + ryjphJphjp)
j=1

(N+I)/2

_ _&1 '"'" ( + - t)fOp - A 4 L- aojp9j + aOjphjp ,
j=1

onde os comportamentos assint6ticos de a~p e das energias sao
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(N)/2

H~p = L r,jp(gJpgjp + hJphjp) + r,Opg~gOp
j=1

[

~+~~ ]_ll.=l A+ A- t A+fop = A 4 ~ (O:Ojpgjp + O:Ojphjp) + O:oOpgOp ,

3=1

para N par os valores assint6ticos SaD:

A± ()(1-A-1)1/2(A±)1
O:Ojp = O:Op kF 2 TJjp 2 COS 8

1
cot 1r8o = 2"AA [2 Si(1r~) - Si(1r(l +~)) + Si(1r(l - ~))] ,

1r

onde AA = [(A + l)j(A - 1)] log( .;A), que sempre aparece nos calculos do GRN e tende

a unidade no limite de A --+ kf. i

Um importante resultado desse Hamiltoniano e que as energias TJJp(K) e r,Jp(K) variam

monotonicamente com K como e mostrado nas Fig. B.l e B.2 do Apendice B. Portanto

o valor de f< associado ao nosso problema depende dos parametros iniciais do modelo
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(Q,S,P,r)
(1,1,0,g)

(1,1,1g)

(0,2,1,1)
(0,0,1,1)

(0,2,0,g)

energia
+e~'12e
+er'120

- + +1]Oe 1]00
- + +1]Oe 1]00
- +

{'1oe+'1oo
'10e+'1rle

Tabela 4.1: Autoestados para 0 ponto fixo de eletrons livres com potencial de espalhamento.
Estao listados alguns estados de muitos corpos, para iterac;6es com N Impar, representados
pelos indices quanticos (Q,S,P,r).

parametros mais relevantes no entendimento das propriedades de baixas temperaturas.

Determinadas as fases podemos encontrar 0 valor do espalhamento Kp, que em

principio pode ser diferente entre banda par ou impar, por diagonalizagao sucessivas

de HNp(K) para diferentes k, ate encontrar aquele que gerem as fases corretas. Isso e
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4.2 Defasagens da banda de condu~o

que no modelo simetrico, como discutimos, e caracterizado por urn ponto fixo instavel.

No modelo simetrico as propriedades dependem apenas da razao kB~K' enquanto que em

nosso modelo ha urna dependencia adicional na assimetria ~ definida no capitulo 2 pela

Na Fig. 4.1 mostramos a defasagem em func;aoda razao kB~K para diferentes valores

da assimetria .6.. Os principais resultados que podemos extrair destes graficos sao os

(i) A transic;ao de regime antiferromagnetico forte (kB~K » 1) para 0 regime Kondo

(kB~K ~ 0) e suave com a fase crescendo de zero para urn valor maximo (80), observado
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0.4
~

""-'0
0.2

Figura 4.1: Defasagem 8 da banda de conduc;ao no nfvel Fermi em func;ao de IjkBTK
para tres valores de .6.. As bandas de conduc;ao par e fmpar tern defasagens simetricas
(8e = -80 = 8). As defasagens variam continuamente de zero (no regime Kondo) para
urn valor maximo 80 IEq. (4.26)] indicado no grafico por flechas. No limite de .6. ~ 0, a
defasagem 80 tende a ~ e a curva se aproxima de uma func;ao degrau.
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nos patamares das curvas. Esse comportamento contrasta com 0 caso sime-trico, que como

ja discutimos, apresenta uma transi<.;aoabrupta com uma descontinuidade para I '" kBT K·

(ii) 0 comportamento depende fortemente da assimetria ti.. Com a diminui<.;aode

ti. 0 valor limite da fase no regime Kondo (80) aumenta, a transi<.;B.otorna-se abrupt a e

aproxima-se da fun<.;B.odegrau no limite de ti. -+ O.

(iii) A valor assint6tico da fase limite no regime Kondo(80) obtido numericamente

pode, tambem, ser calculado analiticamente. Esse limite corresponde ao maximo de

acoplamento das impurezas com a banda de condu<.;ao(J -+ 00) e pode ser obtido a partir

da expressao (4.26) tomando a constante de espalhamento K -+ 00. Portanto a fase (80)

calculada analiticamente e dada pela expressao (4.27) e seus valores sao indicados no

grafico pelas flechas. Observe que os resultados da curva numerica tendem exatamente

para esses valores.

(iv) No limite de ti. -+ 0 a defasagem 80 se aproxima do valor ~ e a curva tende a uma

fun<;iiodegrau, que sao os resultados encontrados no caso sime-trico.

Portanto, enquanto que no modelo simetrico 0 estado fundamental e caracterizado por

dois pontos fixos estaveis separados por um ponto fixo instavel, nosso modelo apresenta

uma linha de pontos fixos estaveis caracterizadas por uma fase 8, dependente da separa<;ao

das impurezas R e da assimetria ti., e que varia de zero, no regime antiferromagnetico

forte, para um valor limite 80 no regime Kondo.

Nossos resultados sao os primeiros a preyer uma fase diferente de ~ no limite Kondo

de acoplamente forte (kB~K -+ 0) e mostrar a sua dependencia com 0 parametro ti..

A defasagem da banda de condu<.;aano modelo Kondo e, portanto, bem diferente do

quadro descrito pelos estudos que utilizaram aproxima<;iioECC, isto e, trabalharam com

Hamiltonianos simetricos.

Esses resultados saa particularmente importantes para propriedades, como por

exemplo a densidade espectral a baixas energias, que dependem do valor da fase no myel
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Susceptibilidade e
especifico a T=O

corresponde a regiao de N grande na qual 0 Hamiltoniano HNesta pr6ximo do ponto fixo

de eletrons livres com potencial de espalhamento HN(K). As propriedades de baixas

temperaturas podem ser derivadas usando urn Hamiltoniano efetivo, construido em torno

do ponto fixo, que e a soma de HN(K) com urna perturbac;a.o composta por seis outros

""' tpa5p(kF) cos2
( 8)

- L - 2A
A

+
p=e,o

L [Upa~(kF) - 2Jeoa~(kF)a~(kF)] (1 ;A~-l) cos4(8),
p=e,o A

'Yimp = ""' _tpa5p (k F) COS
2

( 8)
Cimp = 'YimpT; 471"2!£B. L 2A

A
'

3 D p=e,o
onde 8 e a defasagem da banda de conduc;ao que discutimos acima.

Na Fig. 4.2 mostramos os resultados para a susceptibilidade magnetica a temperatura

zero em funC;aoda razao kB~K para diferentes valores da assimetria~. Na Fig. 4.3
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A=1
A = 1/2
A = 1/4
A =1/8

5 10

log(l/k BTK)

Figura 4.2: Susceptibilidade magnetica das impurezas Ximp a T = 0 para diferentes valores
da assimetria ~ .. Ximp varia continuamente em fun~ao de In(kB~K) e apresenta urn pica que
aumenta com ~, porem, ele nunca e divergente.

kB~K com valores finitos em toda a regiao parametrica. As curvas apresentam urn

pica na regiao de transic;ao (I rv kBTK) entre 0 regime Kondo e 0 RKKY, porem nao



de "limp, por exemplo, varia de quatro ordens de magnitude quando ~ muda de 1 para t.

(8 = ~) [4,17] para os quais a susceptibilidade e 0 coeficiente linear do calor especffico

s8.odados por

{
X (0) - 0.103

limp - kBTK (1 impureza).
"'fUmp = 211"20.103

kB 3 TK

Desta forma, devemos esperar X e "I proporcionais a i
K

• Observa-se dos resultados, porem,

que esses valores dependem adicionalmente da assimetria ~ (ou equivalentemente da fase

80) . A medida que ~ decresce, X e'Y aumentam, e os dados numericos mostram, de fato,

105

10"

103

102limp

10'

100

10"
-5

.1=1

.1=1/2

.1=114

.1=1/8

.
• x ~¢

• x ¢

o 5 10 15
log(lIk B TK)

Figura 4.3: Coeficiente linear do calor espedfico das impurezas "limp para T = O. "limp varia
continuamente com kB~K e apresenta urn pico que aumente rapidamente quando ~ cresce.
No limite ~ -+ 0 0 calor espedfico diverge.



4.3. Susceptibilidade e 0 coeficiente do calor especifico a T=O

Regime Kondo

{

X2imp(0) oc ~
'Y2imp oc lIL

kB TK

com defasagem limite (80) da banda de conduc;ao.

No regime RKKY (1 :::;}:> kBTK), que corresponde ao patamar 8 ~ 0, as contribuic;6es

essas funC;6escom valores apropriados de "lx. e "l'Y que, assim como a constante de

proporcionalidade, saa dependentes do valor da assimetria.6.. Voltaremos a esse assunto

comportamentos distintos. No regime Kondo X e 'Y SaDcrescentes com kB~K enquanto
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4.4 Universalidade no regime antiferromagnetico

susceptibilidade x(O) multiplicada pelo fator (0.1/8o)TK + I e dividida por uma

normaliza<;ao Nx., como func;ao de log(QxI /kBTK) dividido pela normalizac;ao wx' As

1 (~)

{
X lU og ~:TK (Susceptibilidade). (4.34)

(6· )kBTK+I ( )
y = 0 N" X 0

o grafico, para susceptibilidade, e mostrado na Fig. 4.4. Podemos observar que em toda

No regime Kondo (I « kBTK) a curva tende a uma constante. Neste regime podemos
(o.l)k T

desprezar I na abscissa da Eq. (4.34), ou seja, y = 6Q N B K X(O) '" 0.1 que e da forma
"



4.4.1 Susceptibilidade 77

~ !P- IV ax Wx Nx a'Y W'Y N'Y11" P
1 0.345 0.073 -0.27 3.0 0.026 0.42 8.9 0.024

1/2 0.381 0.039 -0.11 2.1 0.052 0.49 5.1 0.066
1/4 0.432 0.010 -0.05 1.6 0.089 0.52 2.6 0.225
1/6 0.453 0.003 0.01 1.4 0.110 0.55 1.7 0.479
1/8 0.464 0.001 0.03 1.4 0.116 0.55 1.3 0.817

Tabela 4.2: Parametros de escala das curvas universais. A intera~ao RKKY e obtida pela
expressao perturbativa 3.3. As fases limites do regime Kondo (00) sao dadas pela eq. 4.21 e
tende a 1r /2 quando a assimetria ~ ~ 0 . Neste limite a normaliza~ao do calor especffico N'Y
diverge enquanto que a normaliza~ao da susceptibilidade Nx permanece finita.

i'
.,oi'rJ.- kFR = 7T

Do = 1 ••
1/2 0

1/4 •
1/6 rJ

1/8 •

1.2/(1+X)2~

o 5
log(o)/TK) =X

W
X

Figura 4.4: Curva universal da susceptibilidade como fun~o da razao kB~ • Com apropriada
normaliza~ao dos eixos as curvas para diferentes ~ sao indistingufveis. ~o regime Kondo
(I « kBTK) a susceptibilidade escalada tende a uma constante proporcional a k~~K. No
regime RK KY a curva se ajusta bem a linha s6lida que descreve 0 mecanismo Van-Vleck
(Eq.4.33).



= ~ X(O) e deve ter urn.comport amento descrito pela Eq. (4.33). De fato, nesta regi80,
x

1.2
y = (1 + x)2

que esta. mostrada na Fig. 4.4 por urn.a linha s6lida. Esta fun~o e a contribui~o para

a susceptibilidade do tipo Van-Vleck dada por Ximp(O) = g2Ax", 1 , com as relac;6es
110 (~)

apropriadas entre (Ax, "lJc) e (00, Nx, wx' ax)· Observe que a expressao (4.35) descreve

muito bem a susceptibilidade em praticamente toda a regi80 de I > kBTK, sendo que urn.

.~.
'----

o
0,30

Figura 4.5: Inverso do fator de normalizac;ao da susceptibilidade Nx em func;ao da defasagem
limite da banda de conduc;ao. Nx permanece finito quando ~ ---+ 0 (00 = %) indicando que a
susceptibilidade magnetica nunca e divergente.
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mostramos 0 grafico de J em funC;;aoda defasagem 80 da banda de conduc;;ao. Quando
x

a fase aumenta 0 parfunetro J diminui mas permanece finito quando 80 -+ ~. Portanto,
x

nunca e divergente mesmo para tl -+ 0 (80 -+ ~).

4.4.2 Coeficiente linear do calor especifico

universal, com os seguintes eixos normalizados

1 (~){X (~~';;::1
y= 0 N ,..,

0.15
y = (1 + X)2

a descric;;ao de 'Ypela expressao perturbativa (4.37) s6 e valida na regiao de acoplamento

antiferromagnetico forte. Quando a curva se aproxima da regiao de transic;;ao (I ~ kBTK) 0
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E-"---
U 10-1

",••.~
~ ,Z i

•
I

f!
••

<IIocr

kFR = 7T

~ = 1 "
1/2 0

1/4 •
1/6 0

1/8 •
+

'"E- u
"02
'0"---

10-3 i !

-5
I \ \ I

o

Figura 4.6: Curva universal para 0 coeficiente linear do calor especffico. Os parametros de
escalas dos eixos (dados na Tab. 4.2) reduz as curvas com diferentes!:!" a uma unica curva. No
regime Kondo e/T cresce proporcional a l/TK. No regime RKKY a curva e bem ajustada
pela linha solida que descreve os mecanismos de Van-Vleck. Na transi~o (I ~ kBTK) 0 calor
especffico se desvia rapidamente da expressao perturbativa (Eq. 4.33).

40 \
\
\

\ ,

o
0,30

~,.,
~. ~.-.~. .

0,35 0,40 0,45

oJ1t

Figura 4.7: Inverso do fator de normalizac;:aodo calor especffico N"'( em func;:aoda defasagem
limite da banda de conduc;:ao. N"'( tende a infinito no limite!:!" -+ 0 (80 = ~).Portanto, 0

coeficiente linear do calor especffico diverge para I ~ 2kBTK.



de normaliza~ N'Y' mostra um comportamento que e muito importante no nosso estudo.

Na Fig. 4.7 mostramos 0 grafico de J em fun<;aoda defasagem 60 da banda de condu<;ao....,

Com 0 aumento da fase 0 para-metro J diminui e, ao contrario da susceptibilidade, wi...,

a zero quando 60 -+ ~. Portanto, 0 pico de "I, que ocorre para I ~ 2kBTK, aumenta

continuamente com 0 decrescimo da assimetria !:1. e diverge quando !:1. -+ 0 mostrando

linear do calor especffico e divergente para 0 ponto correspondente a. descontinuidade da

fase cujas propriedades e de liqwdo nao de Fermi. It importante notar que este limite nao



no capitulo 2, tem urn ponto crftico devido a uma regra de sele¢o que profue a mistura

dos subespa<;os singleto e tripleto. No modelo convencional por outro lado, existem

dois fatores a serem considerados. Primeiro, a intera¢o antiferromagnetica I e sempre

gerada naturalmente no modele, ao contrario do que acontece no modelo simetrico. Essa

interac;ao desloca a energia do estado fundamental do subespac;o singleto em rela<;8.oa.
do tripleto; essa separa¢o, proporcional a J2,e pequena para J -+ 0, comparada com 0

termo de acoplamento entre os dois subespac;os, proporcional a J. (81- 82)(Eq. 2.26). Se

houvesse regra de sele¢o - como existe no modelo simetrico - proibindo acoplamento

entre os dois estados fundamentais, 0 termo proporcional a J. (81 - 82) poderia mesmo

assim ser desprezado.

No modelo convencional, no entanto, a defasagem do estado fundamental nao esta

presa aos valores 0 e I' Ela pode variar continuamente entre esses dois extremos, 0 que

mostra que nao existe a regra de sele¢o. Para entender melhor esta questao, convem

discutir 0 efeito da assimetria ~ . A assimetria separa os orbitais fOe,o por uma energia

cinetica, da ordem de ±D~, dada pelos coeficientes Cop (Eq.2.46). Essa contribuic;ao gera

urn termo cofJfo no Hamiltoniano, que e semelhante a um potencial de espalliamento e

cujo efeito, de acordo com a regra de soma de Friedel, e defasar os estados de conduc;ao

(0 valor da defasagem depende do potencial espalhador) [60,61]. Portanto, esse efeito

compete com a intera¢o RK KY, que e proporcional a ~2. No limite ~ -+ 0, Cop e

sempre maior que I e a regra de selec;aoe violada.



Capitulo 5

Conclusoes

Neste trabalho discutimos as propriedades termodin§'micas do modelo conveneional

de Kondo com duas impurezas, ou seja, preservando todas as suas simetrias originais.

Calculamos a susceptibilidade magnetica em fun<.;aoda temperatura X(T) para diferentes

valores da dista.ncia entre as impurezas. Obtivemos, tambem, 0 coeficiente linear do calor

especffico'Y e a defasagem da banda de condu<.;ao8 para T = o.
Como ferramenta, utilizamos 0 grupo de renormaliza<;aonumerico (GRN), que e uma

tecnica essencialmente exata e possibilita atingir temperaturas arbitrariamente baixas.

No entanto, para 0 modelo Kondo convencional, que n8.0apresenta simetria partfcula-

buraco, 0 GRN tradicional nao se aplica. Desenvolvemos, ent8.0,uma extens8.0do metodo

que possibilitou 0 estudo do modelo sem a necessidade de nenhuma aproxima<;aoadicional.

Nossa contribui<.;aofoi encontrar uma forma simples de se determinarem os coeficientes

codiagonais tn e diagonais en, da banda de condu<.;8.0tridiagonal, para Hamiltonianos

quaisquer. Esta extens8.0 possibilita a aplica<;aodo GRN a nova classe de problemas fora

do alcance do metodo original.

As propriedades do estado fundamental (T = 0), no regune antiferromagnetico,

distinguem 0 modelo simetrieo do assimetrieo. 0 modelo simetrico e caracterizado

por um ponto crftico instavel, com propriedades de 1fquido n8.0 de Fermi, separando 0

regime Kondo do regime RK KY. No ponto crftico 0 coeficiente linear do calor especffico



e divergente e a defasagem da banda de conduc;ao muda descontinuamente de 0 para ~ .

Alem disso as propriedades do modelo simetrico dependem apenas da razao kBI.r
K

•

Nosso estudo mostra que, no modelo assimetrico, as propriedades dependem

adicionalmente da assimetria ~ =...JLk • Mostramos que as defasagens da banda de
UF F

valor maximo 00 < ~' no regime Kondo. 0 valor de 00 depende de ~ e pode ser encontrado

analiticamente pela expressao (4.27). No limite ~ --+ 0 a defasagem 00 --+ 1r /2 aproxima-se

parametrizadas pela assimetria ~. No limite Kondo, 'Ye X sao proporcionais a ~ e,

no outro extremo, (regime antiferromagnetico) sao bem ajustados pelas curvas de Van-



do sistema: a temperatura Kondo (TK) e a intera<;ao RK KY entre as impurezas (1)

consolidando a descric:;aoqualitativa obtida por Jayprakash et al. [5] pela tecnica do

scaling perturbativo. No regime ferromagnetico forte 0 momento magnetico das impurezas

e compensado por urn efeito Kondo de dois estagios. Neste caso ha duas energias

excitac:;6esvirtuais do estado fundamental singleto para 0 tripleto - susceptibilidade de

Van-Vleck. Mostramos que essa contribuic:;ao (Xo f'V 110 ~) pode ser calculada usando
glcBTK

uma combina<;aoda teoria de perturbac:;B.ocom 0 formallsmo do scaling perturbativo. Esse



fun<;3.<>da temperatura C(T) no modelo convencional. Como vimos, X(T) nao permite

distinguir qualitativamente os dois modelos, 0 que nao surpreende, ja que X(T = 0),

insensfvel a flutu~Oes antiferromagneticas, n8.odiverge no modelo simetrico. Por outro

lado, enquanto que no modelo simetrico 'Yapresenta diverg€mciapara (1 ,....,kBTK) ele e

finito no modelo assimetrico. Portanto esperamos que C(T), a baixas temperaturas, seja

qualitativamente bem diferente nos dois modelos e possa trazer informac;oes adicionais

para 0 problema. a calculo de X(T) e um pouco mais diffcil pois envolve medias da energia

ao quadrado (E2) sendo necessario considerar energias limites bem maiores no processo

de truncamento (para a susceptibilidade temos Emax = 20 enquanto que para 0 calor

especffico devemos ter Emax = 25) exigindo, dessa forma, maior esforc;ocomputacional.

autra dificuldade e que as oscilac;oesoriginarias da discretizac;a.osao mais intensas no calor

especffico que na susceptibilidade. Portanto, conforme recente calculo do calor especffico

no modelo de uma impureza [53], 0 processo de integrac;ao em z, para A = 10, deve ser

feito como media aritmetica de quatro valores de z, ao contrano da susceptibilidade, em

que dois valores de z ja SaDsuficientes.

autra linha de ~ao e estudar Hamiltonianos mais complexos, com relac;6es de

dispersao e densidade de estados arbitranas, possibilidades que se tornaram viaveis com

o nosso procedimento generalizado de tridiagonalizac;a.o. Uma aplicaC;aoimediata que

pretendemos implementar e 0 estudo do deslocamento Knigth no modelo Kondo [62]. Esta

e outras propriedades, tais como correlac;oes entre dois spins, que dependam de estados

(esfericos) da banda de conduc;ao separadas por uma dist§.ncia R sao, agora, possiveis de

serem calculadas exatamente pelo GRN.

autra questao que desperta interesse e a formulaC;aomatematica da tridiagonaliz~ao.

Infelizmente, nosso procedimento nao e estavel para calcular os coeficientes tn e Cn com

n grande, ao contrario do metodo alternativo de Chen e Jayapraksh [55]. No problema

descrito neste trabalho, essa limitac;ao nao foi seria, porque conseguimos encontrar formas



assint6ticas para n ~ 1. Em geral, no entanto, a instabilidade e indeseja.velporque podera.

prejudicar 0 ca.lculo dos coeficientes tridiagonais e diagonais para outros modelos. Um

estudo interessante, entao, e procurar desenvolver uma transforma<;ao que combine a

simplicidade do nosso procedimento com a estabilidade do outro.

Para finalizar gostariamos de dizer que esse trabalho e resultado de um esfor<;ode longa

data do nosso grupo. Ele combina as ferramentas do metodo interrolado, desenvolvido nas

teses de mestrado e doutorado de Mello [63] (que implantou 0 processo de diagonaliza<;ao

do Hamiltoniano de Falicov-Kimball com diferentes z' s), Oliveira [52](que desenvolve 0

ca.lculo das propriedades termodinamicas, como medias em diferentes z's, e 0 aplica na

obten<;ao de X(T) do modelo de Falicov-Kimball de duas impurezas) e Silva [11] (que

aplica 0 metodo para calcular X(T) do modelo Kondo de duas impurezas simetrico), com

a processo de tridiagonaliza<;ao mostrado nesta tese. Uma parte de nossos resultados estao

compilados num artigo ja. publicado [64]. Submeteremos, em breve, para publica<;aoum

novo trabalho, no qual a parte do metodo que desenvolvemos sera. explicitada.



Apendice A

Tridiagonaliza~ao da banda de
condu~ao

M

HBC =LEma!nam,
m=l

Os coeficientes Qm devem ser todos diferentes de zero e 0 operad.or 10 deve ser

normalizad.o, 2:Q~ = 1. No caso particular em que algum valor de Qm = a basta
m



A.I. Procedimento Formal das Quadraturas Gaussianas

M-2

HBC = L [cnf~fn + tn (f~f(n+l) + f(n+l/n)] +CM-d(M_l/(M-l)1 (A.3)
n=O

Procedimento
Gaussianas

Quadraturas



A.2. Quadratura Gaussiana e banda de condu~o tridiagonal

for a unidade (fun~Oesnormalizadas).

It possivel encontrar urn conjunto de func;6espolinomiais (i) que inclui exatamente urn

1

[ < €Pi IPi >] () [ < Pi IPi >] ( )- € - Pi € - ----- Pi-l €
< Pilpi > < Pi-Ilpi-l >

A.2 Quadratura Gaussiana e banda de conduc;ao
tridiagonal



A.2. Quadratura Gaussiana e banda de conduc;a.otridiagonal 91

N-2

HN = L [cnf~fn + tn (f~f(n+l) + f~+l/n)] + CN-lf(N_l/(N-l) (1 ~ N ~ M)
n=O

por uma matriz fiN (N x N), com seus elementos diagonais dados por Cn (n = 0, .. ,N -1) e

os codiagonais por tn (n = 0, ... , N - 2). A rela<;8.opadrao entre a matriz e 0 Hamiltoniano

N-l

HN = L fl [fiN]ij fj.
i,j=O

Para cada matriz fiN podemos encontrar 0 seu polin6mio caracterfstico PN(E) -

det[fiN - IE], onde I e a matriz identidade N x N. Por exemplo, caso mais simples N = 1



A.2. Quadratura Gaussiana e banda de conduc;a.o tridiagonal

< €PNIPN >
CN=-----

< PNIPN >

co =I:€W(€)d€ .

polinornio caracterfstico PN(€), e (iii) determinando CN e tN-l a partir das Eq. (A.10)

e (A.11) para N = 0, ... , M - 1, podemos deterrninar todos os coeficientes da banda de



A.3. Fun~o peso

A.3 Fun~o peso

e (A.II), extrair a expressao de W (€) apropriada.

Das equa<;6espara HBc e /0 na base original, Eq. (A.I) e (A.2), podemos encontrar

M

{[HBc,/J] ,/o} = LEmQ~
m=l

M

{[HBc,/J] , [/o,HBc]} = LE~Q~.
m=l

co= {[HBc,/J] ,/o} (A.I5)

e

t2 - {[HBc,fd] , [/o,HBc]} - {[HBc,/d] ,for (A.I6)0

ou

t2 {[HBc, /d] , [/0, HBc]} - c5·0



A.3. Fun~o peso

Para introduzir a fun<;ao peso resolvemos as Eq. (A.I0) e (A.ll) para N - O.

Lembrando que Po(€) = 1 e P1(€) = co - € teremos:

- < €polPo > -100

W()dco - - € € €
< PolPo > -00

t2 - < P1IP1 > -100

2W( )d _ 20- - € € € Co
< PolPo > -00

Comparando as Eq. (A.17), (A.15) e (A.13) podemos mostrar que

M 100LEmO:~ = €W(€)d€ .
m=l -00

Analogamente, comparando as Eq. (A.18), (A.16) e (A.14) teremos que

M

W(€) = L o:~8(€ - Em) .
m=l



A.4. Procedimento pratico

A.4 Procedimento pratico

M

¢n = LE~a~.
m=l

< PNIPo >= 0,
< PN!E >= 0,



A.4. Procedimento pratico

N-I

'Y1 = - Lcn.
n=O

<PN + 'Y1<PN-I + + IN<PO = 0
<PN+1 + II<PN + + IN <PI = 0

<P2N-I + II<P2N-2 + ... + IN<PN-I = O.
Este sistema linear, com N equ~6es inomog~neas e N variaveis In(n = 1, ... , N) nao

N-I -I:Cn = li.N
n=O li.N



A.4. Procedimento pratico

Observe que os dois determinantes sao diferentes apenas pela Ultima coluna. tlN e
obtido substituindo todos ¢K da Ultima coluna de D.N por ¢K+1'

Com a Eq. (A.28), podemos obter uma expressao explicita para 0 caIculo dos

N-1

< PNIPN >= IIt~
n=O

N-1

< PNI€N >= (_l)N IIt~
n=O

N-1

¢2N + 11¢2N-1 + ... + IN¢N - IIt~ = 0
n=O

Combinando esta equac;ao com as Eq. (A.27) obtemos urn novo sistema linear
N-1

inomog€meode N + 1 equac;6escom N + 1 variaveis 11"'" In e n t;. A Ultima, se
n=O



A.5. Autovalores do Hamiltoniano tridiagonal e as energias da banda de
condu~o 98

y'lS..N +2lS..N
tN=----

~N+l

Em resumo, 0 metodo pratico para determinar os coeficientes da tranforma<;ao unitaria

calcular os momentos </>n a partir da Eq.(A.23) (lembrar que os Em e OS am sao conhecidos),

(ii) montar e calcular os determinantes ~N e ~N usando as Eq. (A.29) e (A.30) e (iii)

finalmente determinar os coeficientes tN e CN pelas Eq. (A.31) e (A.37).

A.5 Autovalores do Hamiltoniano tridiagonal e as
energias da banda de condu~ao

Considere 0 sistema de eqU8.<;Oes(A.24). 0 produto interno pode ser calculado em

func;aodas energias da banda de conduc;ao. Usando a definic;aoda func;aopeso

M

W(€) =L a~6(€ - Em)
m=l

M

< PN!€n >= L PN(Em)E~a~.
m=l



A.5. Autovalores do Hamiltoniano tridiagonal e as energias da banda de
condu~o 99

Com essa expressao 0 sistema de equac;aes (A.24), para 0 caso particular N = M,

M
E PM(Em)O:~ = 0,

m=l
M

E PM(Em)E:no:~ = 0,
m=l
M

E PM(Em)E~o:~ = 0,
m=l

M

E PM(Em)E:!-lo:~ = 0.
m=l

1 1 1
Eo E1 EM

det E2 E2 E2 (A.40)0 1 M

EM-1 EM-1 Etj-l0 1

deve ser igual a zero.



Apendice B

Ponto fixo para T=O

B.l Hamiltoniano de eletrons livres com potencial de
espalhamento

onde Hf}.;p e dado por (4.1), [( = ~1+~-1 e os indices de spin, irrelevantes nessa analise,

sao desconsiderados.

operadores que diagonalizam Hf}.; p e teremos



B.t. Hamiltonianode eletrons livres com potencial de espalhamento 101

fop = A- (Nil) L '"Yo,a,
I

No capitulo 4 foi discutido os autovetores e autovalores de H?vpe foi encontrado que:

N+l
±1, ±2, ... , ± 2

€I - T]jp; a, = 91p; '"YOI= aj~(l > 0)

I
N (B.5)- 0,±1, ±2, ... , ±2

€I - A* A A*+(l > 0)T],p; a, = 91p; '"YOI= a,Op _

€I A* ht A*_ (I 0)- -T]-lp; a, = -lp; '"YOI= a_lOp >

Reescrevendo 0 Hamiltoniano H?vp(K) em termos dos operadores a, encontraremos

Vamos construir urn novo conjunto de operadores Cj que devem diagonalizar H?vp(K)

nurn conjunto de nfveis de energia de particulas independentes T]j(N). Seja Uij, elementos

de urna matriz ortogonal, definimos

Cj = LUljal

I

que, para diagonalizar HfJ.Jp(K) deve satisfazer a seguinte equac;ao:



B.l. Hamiltoniano de el~trons livres com potencial de espalhamento 102

(1Jj - €I)ulj = [('YOI L 'Yo"U"j (B.8)
I'

: It";
V Uw>

u',

Logo os autovalores podem ser determinados raizes da equa~o X(1J) = [(-1, que

podem ser encontradas graficamente pela interse<.;aoda fun<.;aoII (1J) = X (1J) com a linha

h = [(-1. Conhecendo os autovalores podemos calcular os autovetores a partir de (B.IO).

Vamos analisar 0 caso de N fmpar (para N par a analise e semelhante). Usando a

express6es (B.4) encontramos:

N±l
1 2 [a*+2 a*-2]-=- = X (1Jj) = L ~ * + Olp *
K 1=1 (1Jjp 1Jlp) (1Jjp + 1Jlp)

Neste CasOa solu<.;aografica mostra que temos Nil autovalores positivos que denotaremos

de 1J} e Nil autovalores negativos que denotaremos de 1Jj. A essas energias vamos associar



B.l.l Solu~o assint6tica

f. - A-(N-l)/4 '"'( + . + - h+)
J Op- L- o.Ojp!J,p o.Ojpjp ,

j

B.I.I Soluc;aoassint6tica

No limite de N grande e j » 1 as quantidades acrma 77~, o.~p podem ser

avaliadas analiticamente. Devemos usar as express6es assint6ticas para os parametros

do Hamiltoniano livre, isto e, o.~12e 77;.

Os coeficientes o.ru~e o.~i;saa aproximadamente iguais com diferen~as significativas apenas

para l pr6ximo do limite superior [ver Eq. (4.8) e (4.9)] . Portanto a parte dominante na

equ~ao acima vem do termo Xl(77j) sendo ~X(77j) apenas uma corre¢o.

Iniciahnente vamos calcular Xl(77j)' De acordo com as analises do no cap. 4 [Eq.

(4.7)e (4.9)] sabemos que 77ip = N-zp e o.~12 ex: N-zp. Logo, observando que os termos

dominantes na soma Xl (77j) saa aqueles com 77; ~ 77ip > > 1, podemos estender os limites

Substituindo as expressoes assint6ticas de 77;p [eq. 4.7] e o.o/[eq.4.9] em Xl (77j) teremos



B.l.l Solu~aoassint6tica

X ( *) = 7I"a5p(kF)(~) t [7I"InT/Jp] + O( -21l'2/1nA)
1 T/,p lnA CO InA e .

Considerando que os valores assint6ticos de T/Jp podem ser escritos como

1 7I"a~(kF )e-t1
)

f< = In A cot 7I"Dp

onde Dp e a defasagem da banda de conduc;ao devido ao potencia de espalhamento K.

Substituindo (B.19) em (B.15) podemos derivar a expressao assint6tica para a~p.

- : [XI(T/Jp)r~
K

1

_ ~ [7I"2a~(kF)(~) 2 ( lnT/Jp)]-2
- (lnA)2 * CSC 71" lnAK T/,p

que, usando 0 result ado (B.21), pode ser simplificada para

ao(f<)

Observe que a expressao para a~p [Eq. (B.26)] e muito semelhante a de a~Tp [Eq.

(4.9)] a menos do fator COS7l"Dp multiplicativo.



B.1.2 Corre~o ~X(r"0111j) e defasagem para k -+ 00

diagonalizac;ao numerica e observamos que a solu<;iio(B.21) para a defasagem e muito

boa para k pequeno porem se faz necessario incluir a correc;ao ~X('TJj) a medida que

k aumenta. No entanto para uma dada defasagem a equac;ao (B.26), que relaciona 0

coeficiente o~p com a defasagem fJp e sempre satisfeita.

B.l.2 Correc;ao~X(TJj) e defasagem para k --? 00

nao podemos usar os valores assint6ticos de 00% que, por simetria, daria um result ado zero.

Usamos os express6es exatas para os coeficientes ( 4.8). Em cada intervalo I consideramos

k D (1+ A-1) A-l:i.=1. *
1=----- 2 'TJI

VF 2



B.1.2 Correc;aoLlX(r"0111j) e defasagem para k -+ 00

A2(-kz) _ A2(kz) = ~ (sin((-kz + kF)R) _ sin((kz + kF)R)) .
p p 2 (-kz + kF)R (kz+ kF)R

Observando que a diferen<;a no numerador de (B.29) somente e importante para l » 1

e neste caso, em geral TJip » TJTt" vamos desprezar TJTt, no denominador e calcularemos

t:0( (TJT) independente da energia. Logo devemos avaliar a seguinte soma:

N±l

LlX = N2(1- A-I) ~ ~ (Sin((-k1 + kF)R) _ sin((kz + kF)R))
p '82 (-kz + kF)R (kz+ kF)R

No limite de N -+ 00 a soma pode ser transformada numa integral. Temos dkz= kzlnA

D/VF

D..X = N2 (1 - A-I) J ~~ (sin( (-kz + kF )R) _ sin( (kz+ kF )R)) dk1
p lnA kl2 (-kz + kF)R (kz+ kF)R

o

~ sin(( -k1 + kF )R)
k1 (-k1 + kF)R

_sin_(_(-_k_z_+_k_F_)R_)+ _sin_{_(-_k_z_+_k_F_)R_)
kFR kz kFR( -kz + kF)

1 sin ((k1 + kF )R)
k1 (k1+ kF)R

sin((k1 + kF)R)
-

kFRkz
sin((k1 + kF )R)
kFR(kl + kF)

D/VF
_ N2(1-A-l) J [COSkFRSin(k1R) sin((-k1+kF)R) Sin((k1+kF)R)]dk

p InAkFR k1 + 2(-k1+kF) + 2(k1+kF) I
o

2 (1 - A-I) [ D 1 D 1 D ]
Np 1 Ak R -coskFRSi(-R)+-Si((-+kF)R)--Si((--+kF)R)

n F ~ 2 ~ 2 ~



B.2. Graficos das energias em fun~o de K

(1 - A-I) [ 1 1 ]LlX = N; lnAkFR - coskFRSi(LlkFR) + 2 Si((Ll + l)kFR) - 2 Si(( -Ll + l)kFR

(B.36)

cot1r6o = 1I"2a&,;Z )kFR [2COB kFR Si(Ll.kFR) - ~ Si( (Ll.+ 1)kFR) + ~Si((-Ll. + 1)kFR)] .

(B.38)

cot7rOo = . (~R) [2COSkFRSi(LlkFR) _! Si((Ll + l)kFR) +! Si((-Ll + l)kFR)]
7r(1 ± sm F )k R 2 2

kFR F
(B.39)

(K ~ (0).

cot 7rOo= ~ [2 Si( 7rLl) - ! Si( (Ll + 1)7r) + ! Si( (-Ll + 1)7r)]
7r 2 2

Observe que este result ado e diferente do caso simetrico onde sempre teremos 00 = ~.

B.2 Gr8ficos das energias em func;aode K



B.a. 0 operador A I

Figura B.l: Nfveis de energia do ponto fixo de eletrons livres com potencial de espalhamento
K para N par. Os autovalores sac caracterizados pela defasagem 8 que e uma fun~ao
monotonica do parametro K.

o operador Al

Para calculos de propriedades termodinamicas a T = 0 e importante encontrar urn

operador que tenha urn decaimento A-3Ni1
• Para 0 Hamiltoniano de eletrons livres (1t~)

3N-leo novo operador com decaimento A- -4- sera conhecido como AI, que encontraremos



Figura B.2: Nfveis de energia do ponto fixo de elet:rons livres com espalhamento K para N
1mpar.

diagonalizar uma matriz rtfJv (K) com (N + 1) x (N + 1) elementos em que os nao nulos

(
"-10 ) _ A(N-l-n)/2t'rLiv n+l,n - np

('U
O ) A (N-l)/2 k + A (N-l-n)/2c'ILN n,n = Cnp

Os niveis de energia de partfcula independente TJjp sao dados pela autovalores desta

N

L(rtCJv )n,n,Mn',j = TJjp(N)Mn,j

n'=O

A rel~ao entre os novos operadores Cj que diagonalizam rtfJv(K) e os operadores in sao



B.S. 0 operadorAl

In - LMn,jCj (B.43)
j

Cj - LMn,jln
n

onde a matriz M e os niveis Tfjppodem ser avaliadas facilmente no computador.

Considere agora a Eq.(B.42) para n = 0 juntamente com os elementos de matriz (B.41)

(K- ')M t' M - A-(N -1)/2 M+ cOp O,j+ Op l,j - Tfjp O,j

(K + c~) L MO,jCj + t~pL Ml,jCj = A -(N-l)/2 L TfjpMo,jcj
j j j

Alem disso sabemos da relac;aopara 10 [eq.(B.13)] que Mo,j = A-(N-l)/4Q~p. Substituindo

Cj pelos operadores de particula 9j e buraco hj podemos finalmente definir 0 operador AlP

como a combinac;ao linear de lop e IIp que decai como A-3(N-l)/4 dado por:

A - (K- ').f t' I - A-3(N-l)/4 ""'( + + ± - h+)Ip - + cop JOp + Op Ip - L....t TfjpQojp9jp + TfjpQOjp jp
j



Apendice C

Termodinfunica para T ---+ 0

Hamiltoniano efetivo no ponto fixo e relevancia
dos operadores

espalhamento H(K) (B.1), cujo valor de K depende das condi~6es iniciais do modelo

(J, kFR e ~), conforme discutido no capitulo 4. 0 Hamiltoniano deste ponto fixo vamos

Em geral, 0 Hamiltoniano Kondo de duas impurezas e bem descrito, para N grande,

por urn Hamiltoniano efetivo He; f que e soma do Hamiltoniano de ponto fixo Hiv (cujas



C.l. Hamiltoniano efetivo no ponto fuco e relevancia dos operadores 112

propriedades vamos primeiramente analisar dois pontos especfficosde operadores f1HN em

geral. 0 primeiro e relativo a depend€mcia em N. Ambos operadores H:!' e HN obedecem

a relac;aode recoITE!ncia(2.55). Para N grande devemos ter H:!12-HN+2 = A(H:!' -HN).

Logo devemos ter que f1HN = Af1HN+2, ou seja, que f1HN deve depender de N como
N-l AA-2-. Em geral, 0 operador uHN devera ser a soma de varios termos e ao fatorarmos a

metodo do grupo de renormalizac;ao numerico. 0 Hamiltoniano efetivo deve obedecer a

transformac;ao (2.55) do GRN, istoe, H:!~ = T2 [H:!']. Lembrando que para 0 ponto

fuco , por definic;ao, H;'+2 = T2 [H;'] = H;', teremos a seguinte transformac;ao para



C.2. Operadores do Hamiltoniano efetivo para ponto fucode habeas
te~peraturas 113

Para a transforma«;ao linear £,* deve existir alguns operadores OJ que sao auto-

onde OJ e >.; dependem do particular ponto fixo. Podemos expandir 0 operador llH N em

combina«;Oeslineares dos OJ e autovalores >.; do operador linear £* [60], resultando em

llHN =L c/>.7N
/20;,

/

que satisfaz a Eq. (0.4) para constantes c/ arbritarias.

A partir dos valores {>';} podemos encontrar a relevancia dos operadores {OJ} e

Operadores do Hamiltoniano efetivo para ponto
fixo de baixas temperaturas



C.2. Operadores do Hamiltoniano efetivo para ponto fucode haixas
temperaturas

para este ponto fixo, temos os seguintes operadores [ver Eq.

114

(B.13) e (B.47) no apendice

N-lObserve que 0 usa de fOpp. em 8Hi gera urn fator A--4- enquanto que A1P/l gera urn

fator A-3Ni1
• Logo para gerar urn operador de maxima relevancia devemos usar 0

produto de no mfnimo quatro operadores fOPf-I ou urn fOPf-I e urn A1Pw Temos que (fO)2
L 11) N-l N-l )]e foAl ex: A-~v-I, logo A-2-8H ex: A--2-. Consequentemente, [conforme Eq.(C.5 , esses
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Onde np = fJpr!OPi + f~!fop!, para p = e, o. Logo podemos reescrever 0 Hamiltoniano

efetivo Hejf (C.2) como

Os coeficientes Ue, Uo, ••• sao determinados diretamente das energlas dos estados

gerados pelo GRN comparando com as energias calculadas a partir de Hejf.

estados de particula e buraco do ponto fixo H'N (K). Desenvolvemos cada operador

com as seguintes restric;6es (i) vamos deprezar qualquer termo que seja urna constante

pois somente dara' urn desvio na energia do estado fundamental sem alterar as ca.lculos
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N/2
(.12 _ A _!:£.=1. "'"' ~ - 2
fJp - 2 LC'io;p

;=1
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A seguir escolhemos alguns estados convenientes, constrllidos como excita<;6es de

para cada urn.deles. Essas energias sa.odadas por combina<;6esdas energias do ponto fixo

mais corr~es que dependem de te, to, ... vezes A- N21. Essas express6es analfticas sao
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E021 - floe + fl~ + {Uo(2,B~ - 1)&~ - Ue(2,B~- l)&oo;} +

Ueo{[(2,B~ - l)&t~ - (2,B~- 1)&00;] - &t~&oo;A_N21}
+(2t A-2A- +2t A+2A+ +J A+2A-2)A-&!

eQ(ooe77Oe oQ(0007700 eoQ(QOoQ(OQe 2



C.3. CaIculo das propriedades termodinAmicas para T=O:

U
o
= E200 - 2Ell1

2A-N-1 A+4
2 0:000

J
eo

= E021 - EOOl

4 A +2 A - 2A-!:!..=.l
O:OOoO:ooe 2

U - (EllO + E-111) - E021 1.
eo - A + 2 A _ 2 _!:!..=.l + eo

O:OOoO:OOeA 2

Na pratica 0 procedimento e 0 seguinte: (i) a partir das energias da diagonaliz~ao

encontramos, par diagonaliza<;oes sucessivas de H(K), 0 valor de Kc que descreve esse

espectro, (iii) calculamos por diagonalizac;ao numerica de H(Kc) os coeficientes a~p e os

autovalores T]jp e (iv) usamos a expressoes anteriores para calcular todos os coeficientes

CaIculo das propriedades termodinamicas para
T=O:

1 1 N-llim -(1 + A- )A--2-HN
N--oo 2

As propriedades termodinamicas envolvem a quantidade fJH onde fJ = k~T que pode



C.3. CaIculo das propried.adestermodinamicas para T=O:

(gJ-L)2. [Tr(Sz )2e-f3NHN Tr(SOZ)2e-f3NH7v]X. (T)= B lim N N _
lmp kBT N-+oo Tre-f3NHN Tre-f3NH~

Fimp(T) = -kBT lim [In Tre-f3NHN - In Tre-f3NH~]
N-+oo



C.3. CaIculo das propriedades term~Amicas para T=O:
". 1..,()

.'! / I'. ,

\r'"

[

6 L: < mlOilm > e-f3NETn
]

F(T)=-kBT InZo-.BN~wim Zo ' (0.17)

sao os varios operadores {UeOUe + UoOuo + ... }AN;l • Destas expressOes

independentes de Hiv (K), e imediato, embora urn pouco trabalhoso. Para N fmpar (em

particular) teremos para a susceptibilidade

onde XO(T) e FO(T) saa as contribui<;oesdevido ao ponto fucoH'N(K) dados por

(N+l)/2 -(3NTJt -(3NTJ'":'L: e 1P + e 1P

p=e,o,j=l (l+e -(3NTJJp ) 2 (l+e -(3NTJ"jp ) 2

_ ( (N~2)12 2 e-(3NTJ;,p )

L.J (-(3NTJ. ) 2p=e,o"j=l l+e 1,P

r C Ie-



c.s. Ccilculo <!aspropriedades termodinAmicas para T=O:

(N+1)/2 {-I3N'7T -I3N'7-: }
""'" + 2 + e 3P _ 2 _ e 3P

PIP = L.J QOjpT/jp ( -13 +) + QOjpT/jp ( -13 _). (C.25)
j=I 1+ e N'7jp 1+ e N'7jp

Para efetuar essas somas vamos usar os valores assint6ticos de Q~ e T/; que soo dados



C.s. CaIculo das propried.ades termodinAmicas para T=O:

a~p(kF)(~) cos2(6)
Xlp = ,BN InA

1 2a~p(kF )(~) cos2(6)
F1P = 671" ,B'7v lnA

Resultando para a suceptibilidade e energia livre

Calor Especffico

"'(imp =0. T=_(tea5e(kF)+toa50(kF))Cos2(6)
411"2 ~ ~mp 2A

3 D' A

Suscepti bilidade

(tea~e(kF) + toa5o(kF)) cos2(6)
2AA

+(Uea6e(kF) + Uoa~o(kF) - 2Jeoa~e(kF)a~(kF)) (1 +A~-I) cos4(6)
8 A



Observe que a T ~ 0 a susceptibilidade tende a uma constante e 0 calor especffico e
linear com a temperatura.
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