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1. Grupo de Renormalizaçao. 2. Modelo Kondo de duas impurezas. 3. Calor Espećıfico 4.
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Resumo

Neste trabalho é calculada a contribuição de duas impurezas magnéticas ao calor espećıfico e

à entropia de um metal através da técnica do grupo de renormalização numérico. Tal sistema

f́ısico foi descrito pelo modelo Kondo de duas impurezas, onde cada impureza é simplesmente

um momento magnético associado a um spin S = 1/2, e representa um elétron ocupando um

orbital de uma impureza magnética adicionada ao metal não magnético.

Para tornar posśıvel o cálculo com malhas de discretização grossas, foi introduzida uma

correção no processo de discretização , levando a novas expressões para as energias da banda de

condução discretizada e permitindo um melhor tratamento da assimetria part́ıcula-buraco do

modelo. Tal assimetria decorre da dependência com a energia do acoplamento entre impurezas

e os elétrons de condução do metal. A utilização de malhas grossas é extremamente desejável

para a diminuição do esforço computacional envolvido.
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Abstract

In this work the contribution of two magnetic impurities to the specific heat and to the entropy

of a metal is calculated using the numerical renormalization group technique. The physical

system has been described by the two-impurity Kondo model, in which each impurity is simply

a magnetic momentum associated to a spin S = 1/2, representing one electron that occupies

one orbital of a magnetic impurity added to the non-magnetic metal.

A correction to the discretization process has been introduced in order to make it possible

to do the calculation using a coarse mesh of discretization. This correction leads to new

expressions for the discrete conduction band energies and allows a better treatment of the

particle-hole asymmetry of the model. This asymmetry arises from the energy dependence of

the coupling between the impurities and the conduction electrons. The use of a coarse mesh is

highly desirable in order to decrease the computational effort of the calculation.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Este trabalho destina-se à determinação das propriedades termodinâmicas de duas impurezas

magnéticas imersas em um metal não magnético. Mais especificamente, as duas impurezas no

metal são descritas segundo o modelo Kondo de duas impurezas, que é uma extensão trivial do

modelo Kondo de uma impureza[1], adicionando-se uma nova impureza a uma certa distância

R da primeira. Portanto de modo mais preciso, este trabalho destina-se à determinação das

propriedades termodinâmicas das duas impurezas no modelo Kondo. Como veremos a seguir,

a f́ısica deste modelo é bem entendida. No entanto, o cálculo do calor espećıfico ainda não

foi realizado e, em particular, as tentativas de fazê-lo pela técnica do grupo de renormalização

numérico têm esbarrado em dificuldades cuja origem não é simplesmente a carência de recur-

sos computacionais. Tentativas realizadas em nosso grupo utilizando recursos computacionais

amplamente suficientes apresentaram resultados bastante insatisfatórios, por motivos até re-

centemente incompreendidos.

Aqui propomos uma correção a uma etapa do processo numérico, que aperfeiçoa o trata-

mento da dependência com a energia dos acoplamentos entre os elétrons de condução do metal

e as impurezas. Tal correção viabilizou finalmente a obtenção do calor espećıfico das duas

impurezas a um custo computacional relativamente baixo. Nessa introdução vamos apresentar

uma revisão da literatura ao mesmo tempo em que discutiremos a f́ısica do modelo.

O modelo Kondo de duas impurezas foi primeiramente abordado por Jayaprakash, Krishna-

murthy e Wilkins em 1981 [2]. Trata-se do problema de dois spins localizados e separados

5



6 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

por uma distância R, imersos num banho de elétrons de condução . Nesse notável artigo, os

autores acima utilizaram um formalismo chamado de “scaling” termodinâmico [3] para fazer

um estudo qualitativo do modelo e determinar suas caracteŕısticas gerais. Esse formalismo

desenvolve de modo sistemático um esquema geral introduzido por Anderson[4] tendo como

guia o tratamento de Wilson ao problema Kondo [5]. O aspecto mais marcante dessa análise

foi a existência da competição entre dois efeitos de muitos corpos: o efeito Kondo, t́ıpico do

problema de 1 impureza, e a interação RKKY [6][7][8], que é a interação entre os momentos

localizados mediada pelos elétrons de condução .

Para avançarmos na descrição do modelo de duas impurezas, é conveniente fazermos uma

exposição sobre o efeito Kondo no modelo de uma impureza, o que nos permite também men-

cionar várias abordagens utilizadas para o tratamento de impurezas magnéticas em metais.

1.1 O efeito Kondo

O modelo Kondo de uma impureza deriva diretamente do modelo s−d introduzido por Zener[9],

em que orbitais d localizados (orbitais de átomos da famı́lia dos metais de transição ) estão

acoplados a elétrons de condução tipo s apenas. O nome de Kondo passou a ser utilizado para

se referir ao modelo, após esse autor, em 1964, utilizá-lo para explicar o problema do mı́nimo na

resistividade: em geral, espera-se que a resisitividade de um metal diminua com o decréscimo da

temperatura, sendo proporcional a T 5 em baixas temperaturas. Foi, portanto, desconcertante

a existência de um ponto de mı́nimo nas medidas experimentais da resistividade em função da

temperatura para amostras supostamente puras. Tais resultados vinham sendo obtidos desde

a década de 30 e aos poucos foi sendo comprovada a presença de impurezas magnéticas e mais

ainda, foi estabelecida uma relação direta entre a presença de momentos magnéticos localizados

e o mı́nimo na resistividade, quantificada em dois fatos experimentais: 1) a posição do mı́nimo

era proporcional à c1/5 e 2) a profundidade do mı́nimo, definida como a resisitividade a T = 0

menos a resisitividade mı́nima, era proporcional a c, onde c é a concentração de momentos

magnéticos localizados.
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J. Kondo determinou a contribuição das impurezas magnéticas à resistividade incorporando-

as ao sistema f́ısico segundo o modelo s−d. Kondo utilizou a equação de Boltzman para tratar

o problema e o termo da taxa de espalhamento dos elétrons de condução pelas impurezas

magnéticas foi escrito como a soma das taxas de espalhamento de cada impureza isoladamente,

o que deve ser razoável para baixas concentrações . Dessa forma, podemos nos restringir a um

modelo de uma impureza, descrito pelo seguinte hamiltoniano,

H =
∑

k,σ

ǫkc
†
k,σck,σ − J

2Vol

∑

k,k′

[

c†k,↑ck′,↓ S− + c†k,↓ck′,↑ S+ + (c†k,↑ck′,↑ − c†k,↓ck′,↓) Sz
]

(1.1)

onde ck,σ destrói um elétron de condução com momentum k, spin σ e energia ǫk. ~S é o momen-

tum angular do elétron ocupando um orbital localizado e V ol, o volume do metal. Na situação

mais simples, considera-se S = 1/2. As energias ǫk dos estados da banda de condução são

tomadas de Ef − D a Ef + D, onde Ef é o ńıvel de Fermi.

Para determinar a taxa de espalhamento de um estado a para um estado b, Kondo utilizou

a regra de ouro de Fermi, mas com a matriz T ao invés de somente V ,

W (a → b) =
2π

~
|〈a|T |b〉|2 δ(Ea − Eb), (1.2)

sendo a matriz T dada por

T (Ea) = V + V
1

Ea − H0

V + V
1

Ea − H0

V
1

Ea − H0

V + ..., (1.3)

onde H0 é o termo da banda de condução e V o termo proporcional a J em (1.1). Retendo

termos até ordem J3, Kondo encontrou uma contribuição à resistividade proporcional a

c(1 + ρJ ln(kBT/D)),

onde ρ é a densidade de estados por unidade de volume e por spin, que é suposta constante.

Para acoplamento antiferromagnético entre o spin localizado e os elétrons de condução

(J < 0), a resistividade aumenta com a diminuição da temperatura, o que explica o ponto de

mı́nimo. A expressão acima, no entanto, diverge quando T → 0, indicando uma deficiência do

tratamento perturbativo para baixas temperaturas. A temperatura a partir da qual a correção

ρJ ln(kBT/D) torna-se igual à unidade nos dá a ordem de grandeza da temperatura Kondo,

TK ≈ De−1/|ρJ |, (1.4)
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e indica a escala abaixo da qual os resultados perturbativos são duvidosos. Este problema em

baixas temperaturas tornou-se conhecido como problema Kondo e dada a aparente simplicidade

do modelo, despertou grande interessante teórico em busca de sua solução . Logo em seguida

ao trabalho de Kondo, Abrikosov[10], deu um passo além, identificando e somando os termos

logaŕıtmicos mais importantes até ordem infinita, encontrando que a resistividade deveria ser

proporcional a

1

[1 − ρJ ln(kBT/D)]2
,

que diverge para kBT = De−1/|ρJ | quando J < 0 e é bem comportada para J > 0. Para uma

revisão das abordagens perturbativas ao problema Kondo anteriores à abordagem de grupo de

renormalização , recomenda-se o artigo de revisão de Kondo[1] e as referências lá citadas.

Considerando o hamiltoniano (1.1), temos que os termos de “spin-flip” é que tornam o

problema dif́ıcil, sem eles, para Sz = 1/2, teŕıamos os elétrons de condução com spin ↑ sendo

espalhados por um termo proporcional a −J e os elétrons de condução com spin ↓ sendo espa-

lhados por um termo proporcional a J , ocorrendo o contrário para Sz = −1/2. Ao incluirmos

os termos de “spin-flip”, a cada inversão do spin da impureza, muda o potencial de espalha-

mento sentido por cada metade da banda de condução , e vemos, assim, a ı́ntima relação entre

o problema Kondo e o problema da singularidade na absorção de raio X. Neste último, quando

um elétron de um ńıvel profundo absorve um fóton do raio X e é ejetado do metal, os elétrons

de condução passam repentinamente a sentir um potencial de espalhamento devido ao ı́on for-

mado. No problema Kondo, entretanto, a situação é mais dif́ıcil, pois a seqüência de sucessivas

inversões de spin é permanente e a cada inversão, tem-se um novo problema do raio X. Anderson

e Yuval[11] e Anderson et. al.[12] [13] consideraram um modelo anisotrópico,

H =
∑

k,σ

ǫkc
†
k,σck,σ −

∑

k,k′

{

J±
2

[

c†k,↑ck′,↓ S− + c†k,↓ck′,↑ S+
]

+
Jz

2

[

c†k,↑ck′,↑ − c†k,↓ck′,↓

]

Sz

}

(1.5)

e guiados pela conexão entre os problemas Kondo e do raio X, utilizaram os resultados de

Nozières e De Dominicis para esse último problema[14] e foram capazes de escrever a função

partição para o modelo Kondo de uma maneira que os permitiu fazer sua conexão com um gás

de Coulomb unidimensional. O passo mais interessante foi a idéia geral de construir modelos
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equivalentes, isto é com mesma função partição , parametrizados por um “cut-off”, de tal forma

que a cada “cut-off” tem-se um novo termo de interação entre o spin localizado e os elétrons

de condução . Sob certas aproximações , o termo de interação do novo modelo pode ser

reescrito da mesma forma que no modelo original. Variando-se infinitesimalmente o “cut-off”,

chega-se a equações diferenciais que descrevem a evolução dos acoplamentos. Eventualmente

os acoplamentos evoluem para um modelo solúvel ou pelo menos nos permitem extrair alguma

informação relevante para o modelo original. Esta é a idéia do grupo de renormalização .

Anderson, em seguida, chegou às mesmas conclusões qualitativas de uma forma bem mais

direta, que ele chamou de “a poor man’s derivation of scaling laws”. O “cut-off” é a meia

largura da banda de condução . A idéia foi reduzir a meia largura de D para D = D − ∆D

mantendo inalterado o resolvente, (G = 1/ω − H = 1/ω − H0 − V ), onde V é o termo de

interação em (1.5) De fato as equações foram derivadas a partir da matriz

T = V + V GV = V + V G0V + V G0V G0V + ... = V + V G0T. (1.6)

O novo modelo possui largura de banda reduzida e a contribuição à matriz T dos estados da

banda de condução com energia ǫ tal que D−∆D < |ǫ| < D é feita por teoria de perturbação ,

sendo o efeito geral o de trocar V por V + dV em (1.6).

Após abandonar termos irrelevantes para a f́ısica do problema Kondo, fica-se com uma

variação dV tendo a mesma estrutura de V ; os novos acoplamentos, entretanto, apresentam

dependência em k. Enquanto ρJ ≪ 1, a dependência em k dos acoplamentos pode ser negli-

genciada e chega-se às equações de escala,

dρJz

dD
=

(ρJ±)2

ω − D + ∆
, (1.7)

dρJ±
dD

=
ρJz ρJ±

ω − D + ∆
. (1.8)

Ao dividir (1.7) por (1.8), Anderson chegou ao importante resultado

(ρJz)
2 − (ρJ±)2 = const, (1.9)

indicando que os acoplamentos evoluem ao longo de hipérboles, como mostrado na figura 1.1.

As setas indicam o sentido do fluxo quando a largura da banda é diminúıda.
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Figura 1.1: Linhas de fluxo para os acoplamentos ρJ± e ρJz à medida que a largura da banda de condução

é diminúıda segundo o “poor man’s scaling” de Anderson. Para acoplamentos antiferromagnéticos (J < 0)

as linhas se afastam da origem indicando a passagem para um regime de spin fortemente acoplado. Para

acoplamentos ferromagnéticos, pode haver divergência ou o fluxo pode convergir para a reta ρJ± = 0, que

corresponde a um modelo sem “spin-flip” e facilmente solúvel.

As equações de escala acima deixam de ser boas aproximações à medida que os acoplamentos

tornam-se mais fortes, havendo divergência quando a largura da banda torna-se da ordem da

temperatura Kondo. No entanto, fica clara a dificuldade essencial do problema Kondo: o

tratamento perturbativo feito para ρJ ≪ 1 torna-se inadequado, pois o modelo gradativamente

torna-se fortemente acoplado, e via teoria de perturbação não é posśıvel realizar essa mudança

de regime.

K. G. Wilson foi o primeiro a formular uma abordagem não perturbativa ao problema

Kondo e a resolvê-lo numericamente[5]. O tratamento é semelhante ao “poor man scaling” de

Anderson , no entanto a maquinaria do grupo de renormalização é implementada de um modo

totalmente original por Wilson.

Como no caṕıtulo seguinte faremos uma descrição mais detalhada da formulação de Wilson,

vamos, neste momento, apenas indicar as principais caracteŕısticas do cálculo numérico e as

conclusões obtidas a partir dele. Dada a forma do termo de interação em (1.1), ele pode ser



1.1. O EFEITO KONDO 11

ε /D
1ΛΛΛ

Λ

0

−Λ

−Λ−Λ−1 −1 −2
−Λ

−3 −1−2−3

−4−4

Figura 1.2: Discretização logaŕıtmica da banda de condução .

reescrito como

−ρJ(f †
0,µ~σµ,νf0,ν · ~S) (1.10)

onde

f0 =
1√
2

∫ D

−D

cǫ dǫ, (1.11)

onde cǫ destrói um elétron de condução com energia ǫ.

A banda de condução é discretizada (Fig. 1.2) em subintervalos da forma

[Λ−nD, Λ−n+1D],

onde Λ > 1 e é definida uma transformação do grupo de renormalização . Partindo-se do termo

de interação , a cada transformação é adicionada ao hamiltoniano uma parte da banda de

condução , grosseiramente um dos intervalos acima, começando com n = 0, depois n = 1, n = 2,

e assim sucessivamente. Vemos portanto, que à medida que as transformações vão sendo feitas,

estados de condução com energia cada vez menor são incorporados ao hamiltoniano. O novo

hamiltoniano, com a contribuição de baixa energia, é diagonalizado, e a cada transformação têm-

se auto-estados mais corretos. Para o cálculo de uma propriedade termodinâmica à temperatura

T , os estados com energia (relativa à energia do estado fundamental) E ≫ kBT não contribuem

para o resultado, pois são amortecidos pelo fator de Boltzman, e podem ser assim descartados.

Por outro lado, da forma como a transformação é definida, quando estivermos na transformação

N , em que esteja sendo introduzida uma escala de energia da ordem de kBT , basta fazermos

mais umas poucas transformações e já estaremos em condições de obter um resultado preciso

para a propriedade termodinâmica. Dessa forma, Wilson relacionou a cada transformação

N uma faixa de temperaturas em que a propriedade termodinâmica poderia ser calculada.

Ele calculou a contribução da impureza à susceptibilidade magnética para qualquer kBT < D,
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saindo do regime fracamente acoplado t́ıpico das altas temperaturas (T ≫ TK), atingiu o regime

fortemente acoplado em baixas temperaturas (T ≪ TK), para acoplamento antiferromagnético.

Baseado numa discussão geral sobre operadores marginais, Wilson foi capaz de identificar

a partir dos resultados numéricos que a susceptibilidade magnética da impureza, χ(T ), deveria

satisfazer

Φ( 4kBTχ(T ) − 1 ) = Φ(ρJ) + ln(kBT/D̃(ρJ)), (1.12)

para T ≫ TK , onde Φ(x) é uma função universal que ele determinou ser aproximadamente

igual a

Φ(x) = −1/x − 0.5 ln |x| + 1.5824x + O(x2). (1.13)

A função D̃(ρJ) é uma função anaĺıtica de ρJ , sendo aproximadamente igual a 0.85D para

ρJ = 0[15].

Para expressar mais enfaticamente a universalidade, Wilson adotou a seguinte definição

para a temperatura Kondo

Φ(ρJ) = ln(D̃(ρJ)/kBTK), (1.14)

ou seja,

kBTK = D̃(ρJ)e−Φ(ρJ), (1.15)

de modo que 1.12 pode ser escrita como

Φ( 4kBTχ(T ) − 1 ) = ln(T/TK), (1.16)

onde explicitamente vemos que kBTχ(T ) é uma função universal de T/TK .

Para T ≪ TK , Wilson determinou numericamente que as transformações levavam o hamil-

toniano para o ponto fixo de impureza fortemente acoplada. Rigorosamente no ponto fixo, a

impureza está acoplada a um elétron da banda de condução (no estado f0 definido em (1.11)),

ficando os demais elétrons livres porém com uma defasagem de π/2 no ńıvel de Fermi. Para

temperaturas 0 < kBT ≪ TK , os demais elétrons não são totalmente independentes, como

resqúıcio da impureza, existe ainda uma pequena correlação entre eles, que constituem, por-

tanto, um ĺıquido de Fermi. A contribuição da impureza à uma propriedade termodinâmica,

que vamos designar simplesmente como propriedade da impureza, é dada pela diferença entre
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o valor dessa propriedade para o sistema todo na presença da impureza e o valor dessa pro-

priedade para o sistema sem a impureza. Conseqüentemente, a susceptibilidade magnética da

impureza para T ≪ TK é igual à diferença entre as susceptibilidades magnéticas do ĺıquido de

Fermi e do gás de Fermi original, sendo portanto constante para temperaturas suficientemente

baixas. O calor espećıfico, analogamente, é proporcional à temperatura. Wilson determinou

expressões para kBTχ e C(T ) em baixas temperaturas. Ambas dependem de TK , que por sua

vez depende de ρJ , no entanto a razão

lim
T→0

C(T )

Tχ(T )
=

4π2k2
B

3R , (1.17)

possui um valor universal. Wilson encontrou R = 2. Este fator R passou a ser denominado

razão de Wilson. Interessantemente, para um gás de Fermi esta razão é igual a 1. Para

o problema Kondo, o fato de R = 2 > 1, indica que no ĺıquido de Fermi formado após o

acoplamento forte, a interação entre os elétrons privilegia estados magnéticos. Uma elegante

análise do problema Kondo em baixas temperaturas baseada na teoria do ĺıquido de Fermi foi

feita por Nozières[16].

Finalmente, em 1980, Andrei e Wiegmann determinaram a solução exata para o problema

Kondo através do Bethe ansatz e confirmaram os resultados de Wilson. Esta solução , bem

como uma apresentação bastante abrangente do problema de impurezas magnéticas em metais

pode ser encontrada no artigo de revisão de Tsvelick e Wiegmann[17].

Resumindo, podemos dizer de modo simplista, que o efeito Kondo consiste na blindagem

do spin localizado através dos elétrons de condução , quando o acoplamento entre eles é anti-

ferromagnético. Se S = 1/2, a blindagem será total, e se S > 1/2, será apenas parcial. Vamos

considerar sempre o caso S = 1/2. Mais precisamente, ocorre o acoplamento forte entre o spin

localizado e um elétron de condução [5], que se combinam em uma configuração singleto (e

portanto com momento magnético nulo). O fascinante nesse problema é que o acoplamento

forte vai ocorrer não importa quão tênue seja o acoplamento J . O que muda é apenas a tem-

peratura a partir da qual poderemos verificar experimentalmente esse efeito. Para cada valor

inicial J , podemos definir uma escala t́ıpica, a temperatura Kondo (TK), e abaixo dessa tem-

peratura poderemos constatar experimentalmente o acoplamento forte. Bem abaixo de TK ,
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temos o singleto discutido acima plenamente formado de modo que o spin localizado torna-se

inacesśıvel. Os demais elétrons de condução tornam-se essencialmente livres, havendo, como

último ind́ıcio da existência da impureza, apenas uma interação residual entre eles. Do ponto

de vista experimental, se fôssemos medir a contribuição do spin localizado à susceptibilidade

magnética do sistema todo, não encontraŕıamos mais o comportamento t́ıpico de momento

magnético localizado encontrado em alta temperatura (T ≫ TK),

χ ∝ 1

T
,

a única coisa que mediŕıamos seria a diferença entre as susceptibilidades magnéticas do ĺıquido

de Fermi e do gás de Fermi original, obtendo assim um valor constante, t́ıpico de ĺıquido de

Fermi. O momento magnético localizado foi blindado pelos elétrons de condução .

1.2 O problema de duas impurezas

Retomando a discussão do problema de duas impurezas. Trata-se de um sistema f́ısico possuindo

uma segunda impureza localizada a uma determinada distância R da primeira e acoplada aos

elétrons de condução da mesma forma que a aquela. A prinćıpio não há interação direta entre os

spins das impurezas localizadas, no entanto, efetivamente se estabelece uma interação dipolar

da forma

−I ~S1 · ~S2, (1.18)

originada de excitações virtuais na banda de condução . Essa é a interação RKKY, que na-

turalmente depende da distância R entre as impurezas. Ela decai muito rapidamente com o

aumento de R, além de possuir comportamento oscilante, em que o acoplamento entre os spins

localizados alterna entre ferromagnético e antiferromagnético à medida que a distância R é

aumentada. Para separações muito grandes, temos

I ≈ (ρJ)2 cos(2kfR)

(2kfR)3
D, (1.19)

onde kf é o momentum de Fermi.
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A análise em [2] estabelece que o modelo pode apresentar essencialmente três comportamen-

tos, dependendo da razão I/TK , sendo TK a temperatura Kondo do modelo de 1 impureza. Se

|I| ≪ TK , teremos, basicamente, cada impureza sofrendo um efeito Kondo independentemente

da outra. Por outro lado, para |I| ≫ TK , o modelo apresenta dois comportamentos novos.

Pensando apenas no termo −I ~S1 · ~S2, vemos que seus autovetores são os estados resultantes da

soma dos spins ~S1 e ~S2. Para dois spins 1/2, a soma resulta em um singleto e um tripleto.

Quando I < 0 (caso antiferromagnético), teremos o congelamento das impurezas na confi-

guração singleto quando a temperatura tornar-se menor do que I. Esse congelamento impede

a manifestação do efeito Kondo, pois ele suprime o mecanismo de “spin-flip” entre os elétrons

de condução e os spins localizados, uma vez que cada spin localizado não está mais livre para

inverter sua orientação . Jayaprakash et. al. discutiram a contribuição das impurezas à sus-

ceptibilidade magnética, e previram, nesse caso, sua rápida queda a zero quando T tornar-se

menor do que I. Tal previsão foi confirmada mais tarde por Silva et. al.[18]. Na figura 1.3,

colocamos a previsão qualitativa extráıda de [2] e o cálculo numérico extráıdo de [18].

Quando I > 0 (caso ferromagnético), as impurezas ficarão restritas aos estados do tripleto

tão logo a temperatura torne-se menor do que I. O modelo de duas impurezas possui simetria

de inversão em relação ao ponto médio do segmento que as une, além de simetria de rotação em

torno desse eixo, o que, como veremos no caṕıtulo 2, implica que o modelo seja descrito por dois

canais de condução , um composto por estados pares sob inversão e outro por estados ı́mpares.

Ocorre, em geral, que os acoplamentos desses canais aos spins localizados são diferentes, e

Jayaprakash et. al.[2] previram o efeito Kondo de dois estágios. Inicialmente o canal mais

fortemente acoplado promove a blindagem do spin S = 1 do tripleto, gerando um spin efetivo

igual a 1/2, que se acopla ao outro canal de condução . Como enfatizado em [2], esse spin

1/2 é um objeto complicado, envolvendo os spins localizados e os elétrons de condução . Nesse

primeiro estágio, a susceptibilidade magnética das impurezas, cai de um valor próximo de

2/3 (1/3S(S + 1) para S = 1) a um valor próximo de 1/4 (para S = 1/2). Baixando-se a

temperatura ainda mais, teremos o segundo estágio do efeito Kondo, em que o segundo canal

de condução blinda aquele spin 1/2 efetivo, e a susceptibilidade magnética das impurezas decai
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a zero.

Esquematicamente, podemos construir um diagrama para ilustrar os diferentes regimes do

modelo Kondo de duas impurezas de acordo com os parâmetros ρJ e kfR (Fig. 1.4).

Nesse diagrama distinguimos três regiões, uma em que temos, essencialmente, efeito Kondo

usual em cada impureza (kBTK ≫ |I|), outra em que temos efeito Kondo de dois estágios e

outra em que não temos efeito Kondo. Naturalmente, as fronteiras entre essas regiões não são

bem definidas, as transições entre um regime e outro são suaves, e o leitor deve encarar as

linhas que separam os diferentes regimes como apenas um sinalizador de que em torno delas

o comportamento do modelo está fazendo uma transição e não pode ser bem enquadrado em

um dos comportamentos padrão. Essas linhas representam as curvas kBTK = |I|. E devemos

notar ainda que para valores pequenos de kfR, estamos fazendo um certo abuso ao denotarmos

a região acima da linha sinalizadora por Kondo usual. Ocorre por exemplo, que a defasagem

no ńıvel de Fermi nesta região não é igual a π/2 como acontece no problema Kondo de uma

impureza. Como demonstrado em [19], esta defasagem é menor do que π/2 mesmo no limite

|I|/TK → 0. À medida que a distância entre as impurezas aumenta, esse limite aproxima-se de

π/2. Assim a região denotada por Kondo usual deve ser interpretada como uma região em que

o modelo se comporta de modo muito semelhante a duas impurezas infinitamente distantes,

mas não exatamente igual.

O modelo prosseguiu sem despertar interesse significativo na comunidade até 1988, quando

B. Jones, Varma e Wilkins [20] reportaram a existência de um ponto cŕıtico no modelo, no

qual teŕıamos comportamento de ĺıquido não de Fermi. Esse resultado, obtido utilizando-

se o GRN, logo motivou novos estudos do modelo com outras técnicas. Fye e Hirsch[21],

utilizando o método de Monte Carlo quântico, não encontraram o ponto cŕıtico, inaugurando

uma controvérsia que duraria cerca de 7 anos, com sucessivos trabalhos apontando numa e

noutra direção. Em [19], há um detalhado levantamento bibliográfico dos trabalhos nesse

peŕıodo de controvérsia. Aos poucos foi se consolidando o entendimento de que a existência de

simetria part́ıcula-buraco na versão do modelo investigado era a responsável pela existência do

ponto cŕıtico [22][23][24].
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Figura 1.3: Susceptibilidade magnética das impurezas no modelo Kondo de 2 impurezas. Acima, a previsão

de Jayaprakash et. al [2] e abaixo a curva determinada a partir de um cálculo GRN por Silva et. al [18].
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Figura 1.4: Diagrama ilustrativo dos diferentes regimes posśıveis para o modelo Kondo de duas impurezas

na versão assimétrica e sem introduzir uma interação da forma I0
~S1 · ~S2. Tal interação existe via o mecanismo

RKKY, podendo ser ferromagnética ou antiferromagnética. Se a temperatura Kondo (TK) for muito maior

do que a interação RKKY (I), temos, grosso modo, efeitos Kondo independentes em cada impureza. Esta é

a região denotada por Kondo usual. Para interação RKKY ferromagnética e muito maior do que TK , temos

efeito Kondo de dois estágios e para interação RKKY antiferromagnética e muito maior do que TK , não temos

efeito Kondo, estando as impurezas congeladas na configuração singleto. As linhas indicando a separação entre

os diferentes regimes são aquelas em que TK = |I|, porém as transições são suaves, tais linhas apenas sinalizam

a zona de transição .
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Ocorre que os acoplamentos de cada estado eletrônico da banda de condução aos spins

localizados dependem da energia. É prática corrente desprezar essa dependência no problema

de uma impureza, tomando-se para o acoplamento seu valor no ńıvel de Fermi, pois nesse caso

se verifica que tal dependência é irrelevante no sentido do grupo de renormalização , isto é, não

afeta os resultados universais em baixas temperaturas (naturalmente, isto vale quando ainda

temos TK ≪ D, onde D é a semi-largura da banda de condução ).

Entretanto, essa aproximação quando feita no problema de duas impurezas não significa

estar desprezando apenas termos irrelevantes. Desse modo, desprezar a dependência dos aco-

plamentos com a energia significa, na prática, estar considerando um modelo diferente. De fato,

desde então, costuma-se chamar o modelo em que não há dependência dos acoplamentos com

a energia por simétrico, pois há simetria part́ıcula-buraco.

Uma diferença imediata é que a interação RKKY no modelo simétrico é sempre ferro-

magnética (ver seção 3 do próximo caṕıtulo) e assim um termo da forma

I0
~S1 · ~S2, (1.20)

com I0 > I, deve ser adicionado ao hamiltoniano de modo a permitir o estudo da competição

entre o efeito Kondo e a interação RKKY. O modelo simétrico com o termo acima naturalmente

possui um diagrama diferente, pois I0 não depende da separação entre as impurezas, de modo

que a interação RKKY se aproxima de uma constante rapidamente. No entanto, em termos

gerais, os posśıveis comportamentos do modelo são os mesmos do modelo assimétrico discutido

acima, a não ser na região do espaço de parâmetros em que a versão simétrica apresenta os

pontos cŕıticos. Esta região é a aquela em torno da linha separando o regime antiferromagnético

do regime Kondo simples. Suponha que estamos bem dentro da região antiferromagnética e

que kfR = π. No modelo simétrico, as únicas defasagens (no ńıvel de Fermi) compat́ıveis com a

simetria part́ıcula-buraco são δ = 0 e δ = π/2, enquanto o modelo assimétrico permite qualquer

valor para a defasagem. Assim, com |ρJ | suficientemente pequeno para que TK ≪ interação

RKKY, a defasagem no modelo simétrico é rigorosamente igual a zero e no modelo assimétrico,

praticamente igual a zero. À medida que aumentamos |ρJ |, a defasagem no modelo assimétrico

cresce lentamente até atingirmos a região de transição , quando ela sofre uma variação rápida,
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porém cont́ınua, atingindo uma valor próximo de π/2. O modelo simétrico, no entanto, segue

com defasagem igual a zero até um especial valor ρJC , onde descontinuamente a defasagem

passa a π/2. O ponto de descontinuidade é o ponto cŕıtico, onde as excitações de mais baixa

energia não se comportam como aquelas de um ĺıquido de Fermi. Numericamente, se fôssemos

interpretar tais excitações como quase-part́ıculas, veŕıamos que as interações entre elas são tão

fortes, que nem em primeira aproximação teŕıamos que a energia do sistema com 2 quase-

part́ıculas é igual à soma das energias dessas quase-part́ıculas sozinhas (em [25] há exemplos

de uma caracterização numérica via GRN de um comportamento de ĺıquido não de Fermi).

Em [18] e [19] encontramos um cuidadoso tratamento via GRN do problema de duas impu-

rezas. Nesses trabalhos, se define um parâmetro chamado assimetria (a ser apresentado mais

adiante) que permite tornar o modelo simétrico (assimetria = 0) bem como variar continua-

mente o grau de assimetria. As propriedades de baixa temperatura foram sistematicamente

estudadas em função desse parâmetro justamente ao longo da reta kfR = π no diagrama da

Fig. 1.4. Em baixas temperaturas, como no no problema de 1 impureza, o calor espećıfico

das impurezas é linear com a temperatura e a susceptibilidade magnética é constante. Silva et.

al. [18] encontraram um elegante e até mesmo inesperado tipo de universalidade no modelo de

duas impurezas, permitindo que curvas do coeficiente angular do calor espećıfico e curvas da

susceptibilidade magnética a T = 0 em função da razão |I|/TK , obtidas para diferentes valores

da assimetria, fossem colapsadas em curvas universais. Conforme já indicado na figura 1.3,

nesse trabalho é também calculada a susceptibilidade magnética das impurezas como função da

temperatura, desde T = 0 até T . D (D = semi-largura da banda de condução ), ilustrando

a extrema adequação do GRN para o tratamento desse problema. A despeito dessa excelente

adequação , desde esse trabalho, sucessivas tentativas para o cálculo do calor espećıfico das

duas impurezas em função da temperatura têm falhado sistematicamente, mesmo com a uti-

lização de fartos recursos computacionais. O objetivo central dessa tese é apresentar por que

tais falhas vinham ocorrendo bem como, uma maneira de contorná-las, a qual nos permitiu

obter curvas essencialmente exatas para o calor espećıfico. Para melhor apreciação do leitor,

a figura 1.5 traz a comparação entre um resultado obtido sem as melhorias introduzidas nessa
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tese e um resultado incorporando essas melhorias, ambos calculados com os mesmos recursos

computacionais e os mesmos parâmetros de discretização . Conforme mencionamos acima ao

nos referirmos à solução de Wilson para o problema Kondo, para implementarmos o grupo

de renormalização numérico é necessário fazer uma discretização do intervalo de energias cor-

respondente à banda de condução . Uma vez feita a discretização , o Hamiltoniano deve ser

reescrito em uma base discreta, o que naturalmente requer aproximações . No entanto, devemos

escolher a base discreta de modo a preservar integralmente os termos de acoplamento entre os

elétrons de condução e os spins localizados. Ocorre que quando há dependência com a energia

nesses acoplamentos, a base discreta mais conveniente difere daquela utilizada originalmente

por Wilson [5], conforme alguns autores já haviam observado[26][27][28] em outros modelos.

Apesar disso todas as tentativas de cálculo do calor espećıfico até então adotavam a base dis-

creta de Wilson. Consequentemente, nosso primeiro passo foi fazer essa mudança de base,

porém como veremos no próximo caṕıtulo, tal mudança de base ainda não é suficiente para o

adequado tratamento da assimetria part́ıcula-buraco, principalmente se, por razões computaci-

onais, somos obrigados a utilizar uma malha grossa na discretização mencionada acima. Essa

correção adicional vem a ser a principal contribuição dessa tese. Com ela pode-se obter o calor

espećıfico com boa precisão em praticamente todo o espaço de parâmetros utilizando malhas

grossas. A única excessão ocorre na zona de transição entre os regimes antiferromagnético e o

regime Kondo simples, onde somos obrigados a refinar a malha de discretização para manter a

qualidade do cálculo. Nessa região, como vimos acima, a defasagem dos elétrons de condução

no ńıvel de Fermi varia rapidamente de um valor quase nulo a um valor próximo de π/2. Fi-

nalmente, vale dizer que os esforços para calcular o calor espećıfico também são motivados pelo

fato de que os “crossing-overs” que ocorrem à medida que a temperatura é baixada, isto é, as

sucessivas reduções do número de graus de liberdade “ativos” das impurezas, são caracteriza-

dos muito melhor no calor espećıfico do que na susceptibilidade magnética (Fig.1.3). Enquanto

na susceptibilidade magnética os “crossing-overs” aparecem como mudanças de patamares, no

calor espećıfico, eles aparecem como picos (Fig. 1.5).
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Figura 1.5: Comparação entre o calor espećıfico das duas impurezas calculado com as correções deste trabalho

(discretização especial) e o calor espećıfico calculado sem elas (discretização usual).



Caṕıtulo 2

Os Modelos e o Grupo de

Renormalização Numérico

Nesse caṕıtulo vamos apresentar em detalhe os modelos estudados nesta tese e, em seguida,

apresentaremos a abordagem de Wilson ao problema Kondo fazendo as necessárias adaptações

ao problema de duas impurezas. O fato do acoplamento entre os elétrons de condução e os

spins localizados depender da energia vai requerer atenção especial como veremos através da

comparação entre resultados numéricos e resultados anaĺıticos para o modelo de Anderson

de duas impurezas sem correlação . A partir dessa comparação , deduziremos uma correção

adicional às energias discretas da banda de condução , o que nos permitirá utilizar malhas de

discretização relativamente grossas com considerável redução de custo computacional.

2.1 Modelos de duas impurezas

2.1.1 Modelo Kondo de duas impurezas

Consideremos o seguinte hamiltoniano, descrevendo dois spins localizados imersos em um ba-

nho fermiônico formado pelos elétrons de condução . Cada spin localizado representa um

elétron localizado em um orbital atômico e fortemente ligado, de modo que podemos consi-

derar a ocupação desse orbital sempre igual a 1. Trata-se de uma imediata generalização do

23
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hamiltoniano do modelo de uma impureza para o caso de duas impurezas.

H =
∑

~k,σ

ǫ(~k)c†~k,σ
c~k,σ − J

2

2
∑

i=1

∑

µ,ν

ψ†
µ(~Ri)~σµ,νψν(~Ri) · ~Si, (2.1)

onde ~R1 = ~R/2 e ~R2 = −~R/2 e ~Si o momento magnético localizado na posição ~Ri.

O primeiro termo do hamiltoniano descreve uma banda de condução de elétrons não inte-

ragentes. Daqui para frente vamos admitir, por simplicidade, que a relação de dispersão seja

isotrópica, isto é, que as energias dependam apenas do módulo do vetor de onda,

ǫ(~k) = ǫ(k).

O segundo e o terceiro termos descrevem a interação entre os spins localizados nas posições ~R/2

e −~R/2 e a banda de condução . Convenientemente, temos adotado um sistema de coordenadas

com a origem no ponto médio do segmento que une os dois spins. ψ(~R) representa o operador

de campo,

ψ(~R) =
1

(2π)3/2

∫

d3ke−i~k·~Rc~k, (2.2)

que cria um elétron na posição ~R.

Vamos considerar que a interação entre os spins de condução e os spins localizados seja anti-

ferromagnética, ou seja, J < 0, permitindo o aparecimento do efeito Kondo, em que os spins dos

elétrons de condução tendem a blindar os spins localizados. Vamos considerar S1 = S2 = 1/2,

o que confina nosso modelo a um mı́nimo de graus de liberdade.

Todas as energias de part́ıcula independente são dadas em relação à energia do ńıvel de

Fermi, que daqui para frente tomaremos como sendo igual a zero. Por fim vamos considerar

que a banda de condução possua energias desde −D a D.

Nosso hamiltoniano possui simetria de rotação em torno do eixo que une os dois spins

localizados, que consideraremos como o eixo z, além de haver simetria de inversão em torno da

origem.

Para tirar proveito dessas simetrias vamos descrever a banda de condução por ondas esféricas,

ao invés de ondas planas, pois elas sendo dadas por [29]

ϕk,l,m(r, θ, φ) =

√

2k2

π
jl(kr)Y m

l (θ, φ),
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são auto-estados de Lz e possuem paridade bem definida ( (−1)l ). A função jl(kr) é uma

função de Bessel esférica e Y m
l um esférico harmônico.

O operador de campo pode ser escrito como

ψ(~R) =
∑

l,m

∫

dkϕk,l,m(r, θ, φ)ak,l,m, (2.3)

onde o operador ak,l,m cria um elétron com energia ǫ(k) e números quânticos l e m. Como por

definição os orbitais estão localizados ao longo do eixo z, correspondendo a θ = 0 ou θ = π,

os únicos esféricos harmônicos que se acoplam a eles são aqueles com m = 0. Portanto, nosso

hamiltoniano se divide em um termo com estados de condução com m = 0 e acoplados aos

spins localizados, e um termo, já diagonal, com estados de condução com m 6= 0 e desacoplados

dos spins localizados. Daqui para frente nos restringiremos ao primeiro termo. Tendo em conta

que

Y 0
l (0, φ) =

√

2l + 1

4π
,

Y 0
l (π, φ) = (−1)lY 0

l (0, φ),

o termo de interação pode ser reescrito como

Hint = −J

2

∑

l,l′

{
∫

dk

√

2l + 1

4π

√

2k2

π
jl(kR/2)a†

k,l,0,µ}~σµ,ν{
∫

dk′
√

2l′ + 1

4π

√

2k′2

π
jl(k

′R/2)ak′,l′,0,µ}

· (~S1 + (−1)(l+l′)~S2). (2.4)

A soma em l e l′ acima pode ser desmembrada em quatro partes, uma com ambos pares,

outra com ambos ı́mpares, outra com l par e l′ ı́mpar e outra com l ı́mpar e l′ par. Dessa forma

é conveniente absorver as somas em l e l′ definindo novos operadores que dependam apenas do

número quântico k,

ck,0 ≡ 1

N0

∑

l par

√
2l + 1jl(kR/2)ak,l,0 (2.5)

ck,1 ≡ 1

N1

∑

l impar

√
2l + 1jl(kR/2)ak,l,0. (2.6)

As constantes Np são determinadas impondo-se que os novos operadores tenham relações de

comutação usuais,

{ck,p, c
†
k′,p} = δ(k − k′), (2.7)
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{ck,p, ck′,p} = 0, (2.8)

{c†k,p, c
†
k′,p} = 0, (2.9)

além de que, obviamente, operadores de paridades distintas anticomutam.

Dessa forma, o termo de interação fica igual a

Hint = −J

2

∑

p,p′

{
∫

dkNp(k)

√

k2

2π2
c†k,p,µ}~σµ,ν{

∫

dk′Np′(k
′)

√

k′2

2π2
ck′,p′µ}

· (~S1 + (−1)(p+p′)~S2). (2.10)

Para finalizar toda esta seqüência de mudanças de base, vamos mudar da representação

dos momenta, k, para a representação das energias. Teremos no lugar dos operadores ck,p,

operadores, cǫ,p, dados por

cǫ,p =

√

dk

dǫ
ck,p, (2.11)

de modo que

{cǫ,p, c
†
ǫ′,p} = δ(ǫ − ǫ′).

Lembrando que a densidade de estados por unidade de volume e por spin é dada por

ρ(ǫ) =
1

(2π)3
4πk2dk

dǫ
, (2.12)

o termo de interação passa a ser reescrito como

Hint = −J

2

∑

p,p′

{
∫

dǫ
√

ρ(ǫ)Np(k)c†ǫ,p,µ }~σµ,ν{
∫

dǫ′
√

ρ(ǫ′)Np′(k)cǫ′,p′,ν }

· (~S1 + (−1)(p+p′)~S2), p, p′ = 0, 1 (2.13)

Para determinar as constantes Np, vamos utilizar as seguintes relações [30]

∞
∑

l=0

(2l + 1)jl(z)2 = 1, (2.14)

∞
∑

l=0

(−1)l(2l + 1)jl(z)2 =
sin(2z)

2z
, (2.15)

(2.16)
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de onde deduzimos imediatamente que

Np(k) =

√

1

2

(

1 + (−1)p
sin(kR)

kR

)

. (2.17)

Apesar da densidade de estados ρ(ǫ) depender da energia, esta dependência não será con-

siderada aqui. Vamos tratar este termo como constante, considerando-o igual ao seu valor no

ńıvel de Fermi. Reteremos, no entanto, a dependência com a energia presente nos coeficientes

Np(k). Como visto no caṕıtulo anterior, se desconsiderarmos a dependência com a energia

tanto de ρ(ǫ) quanto de Np, a f́ısica do problema de duas impurezas pode ser modificada a

depender dos parâmetros em questão. A modificação pode ser de natureza qualitativa quando

a interação RKKY for aproximadamente igual à temperatura Kondo do modelo de uma impu-

reza. Sem a dependência com a energia, o modelo exibe um ponto cŕıtico [20], que não existe

quando a dependência é mantida [18]. O fato é que a dependência com a energia existe nos

dois termos, porém como o segundo é caracteŕıstico do problema de duas impurezas, vamos

reter sua dependência com a energia e tomar o outro como constante, como feito no problema

de uma impureza. Tal simplificação pode ser entendida como uma definição mais precisa do

modelo que desejamos estudar.

Assim o hamiltoniano considerado daqui para frente, será

H =
∑

p,σ

∫

dǫ ǫc†ǫ,p,σcǫ,p,σ

− ρJ

2

∑

p,p′

∑

µ,ν

{
∫

dǫ Np(k)c†ǫ,p,µ}~σµ,ν{
∫

dǫ′ Np′(k)cǫ′,p′,ν} · (~S1 + (−1)(p+p′)~S2),(2.18)

que contém dois canais de condução (par e ı́mpar), com graus de liberdade indexados por

uma variável unidimensional (k), ao invés da banda de condução original, onde tal variável era

tridimensional. Tal diferença se deve ao fato de termos retido apenas os canais acoplados aos

spins localizados. A parte de interação apresenta dois termos semelhantes à do modelo Kondo

de uma impureza, no entanto, aparece agora o spin total das impurezas, ~S1 + ~S2. Em um deles,

o canal par interage com o spin total e no outro, o canal ı́mpar interage com ele. Os outros dois

termos envolvem interação com a diferença ~S1− ~S2 e produzem a destruição de um elétron num

canal e a criação de outro elétron no canal oposto. Naturalmente, o hamiltoniano conserva a

paridade, sendo que a diferença ~S1 − ~S2 compensa a inversão acima.
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Pode ser útil para a melhor compreensão do modelo de duas impurezas, considerarmos,

momentaneamente, o hamiltoniano (2.18) sem os termos proporcionais a (~S1− ~S2). Neste caso,

as impurezas estariam ou na configuração singleto ou na configuração tripleto, não havendo

possibilidade de transição entre elas. Os autoestados poderiam ser divididos em duas colunas.

Em uma delas, a coluna do singleto, representamos as energias dos estados excitados a partir

da energia do estado fundamental quando as impurezas estão na configuração singleto. Como

~S1+~S2 = 0, as bandas de condução estão desacopladas das impurezas, e os estados excitados são

formados por part́ıculas e/ou buracos nessas bandas. Na outra coluna, a do tripleto, fazemos

a mesma representação das energias dos estados excitados formando um cont́ınuo a partir da

energia do estado fundamental com as impurezas no tripleto. Como veremos mais adiante,

neste caso a interação RKKY é ferromagnética, de modo que a coluna do tripleto começa em

uma energia I abaixo da coluna do singleto. Além do mais, agora existe acoplamento entre

os elétrons de condução e as impurezas, havendo efeito Kondo, o qual deve baixar mais um

pouco a energia do estado fundamental (por kBTK). Por conta do efeito Kondo, as primeiras

excitações serão formadas por part́ıculas e/ou buracos com defasagem de π/2, ao contrário das

excitações na coluna do singleto, cuja defasagem é igual a zero.

Ao introduzirmos os termos proporcionais a ~S1− ~S2 no hamiltoniano, haverá o acoplamento

entre as colunas, pois tais termos permitem a transição entre elas. O principal efeito será

a correção da interação RKKY, que recebe uma contribuição negativa podendo até mesmo

tornar-se antiferromagnética. Se consegúıssemos dividir estes termos em duas partes, uma que

apenas corrige a interação RKKY, digamos VI e outra que produz transições entre as colunas

sem alterar a interação RKKY, digamos VT , ainda teŕıamos a imagem das colunas, com uma

posição relativa corrigida e com um acoplamento efetivo entre elas. Estas situações são indicadas

na figura 2.1. Variando o valor de ρJ ou o valor de kfR ou mesmo introduzindo um termo

I0
~S1 · ~S2, podemos alterar a disposição das colunas atingindo eventualmente uma situação em

que |I| ≈ kBTK . Nesta situação , o termo permitindo transições entre as colunas torna-se muito

importante na determinação do estado fundamental e das primeiras excitações do modelo. Se

tivermos kBTK ≫ |I|, esta representação em colunas deixa de ser um bom ponto de partida,
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Figura 2.1: Representação dos diferentes regimes do modelo Kondo de duas impurezas por meio das colunas

do singleto e do tripleto. Da esquerda para a direita, temos primeiro o regime ferromagnético com I ≫ kBTK ,

depois o regime antiferromagnético com |I| ≫ kBTK e por último o caso em que kBTK ≫ |I|, correspondente

à blindagem individual de cada spin, onde a representação por meio de colunas deixa de ser um referencial

adequado para a descrição do modelo, pois não é mais posśıvel separar as colunas.

pois neste caso a mistura entre as colunas é tão efetiva, que o ponto de partida mais adequado

é aquele de duas impurezas sendo blindadas independentemente.

2.1.2 Modelo de Anderson de duas impurezas

Apesar do foco principal desta tese ser a obtenção do calor espećıfico das impurezas no modelo

de Kondo, o procedimento numérico pode ser prontamente estendido para tratar o modelo

de Anderson, que é mais geral, possuindo um espaço de parâmetros maior. Há, ainda, uma

faixa de parâmetros em que o modelo de Anderson pode ser mapeado no modelo de Kondo,

tal mapeamento é conhecido na literatura como transformação de Schrieffer-Wolf[31]. Outro

ponto importante do modelo de Anderson, é que existe um subconjunto de parâmetros para

os quais o hamiltoniano é quadrático, o que do ponto de vista numérico pode ser importante,

uma vez que podemos comparar resultados numéricos com resultados exatos. De fato, foi desta

comparação que surgiu a idéia de como aperfeiçoar o procedimento numérico para melhor tratar

a assimetria part́ıcula-buraco, o que depois mostrou-se vital para o cálculo do calor espećıfico
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do modelo de Kondo.

Após apresentarmos o hamiltoniano do modelo de Anderson, tendo em vista o desenvol-

vimento da seção anterior, poderemos rapidamente simplificá-lo, em completa analogia com o

que foi feito acima.

No hamiltoniano de Anderson de duas impurezas, temos dois orbitais imersos em um banho

fermiônico formado pelos elétrons de condução de um metal não magnético. Cada orbital possui

energia ǫd e há um termo de repulsão eletrostática em cada um deles, dificultando a dupla

ocupação dos mesmos. Os orbitais 1 e 2 estão localizados respectivamente em ~R/2 e −~R/2.

A influência dos elétrons de condução sobre os orbitais se dá por um termo de hibridização

entre as funções de onda localizadas dos orbitais e as funções de onda estendidas dos elétrons

de condução .

H =
∑

~k,σ

ǫ(~k)c†~k,σ
c~k,σ + V

∑

σ

[ψ†
σ(

~R

2
)cd,1,σ + h.c.] + V

∑

σ

[ψ†
σ(
−~R

2
)cd,2,σ + h.c.]

+ ǫd

∑

σ

(c†1,σc1,σ + c†2,σc2,σ) + Un1,↑n1,↓ + Un2,↑n2,↓. (2.19)

Todas as considerações feitas no modelo de Kondo serão adotadas aqui.

O primeiro termo do hamiltoniano descreve uma banda de condução de elétrons não intera-

gentes. O segundo e o terceiro termos descrevem a hibridização mencionada acima. O quarto

nos diz que a energia dos orbitais é ǫd, e o último termo representa a repulsão eletrostática

dentro dos orbitais quando houver dupla ocupação .

Nos concentrando nos termos de hibridização inicialmente, podemos introduzir as ondas

esféricas da seção anterior, com isto teremos novamente que apenas as ondas esféricas com

componente Lz = 0 se hibridizam com os orbitais localizados. Isto vai nos permitir identificar

dois canais de condução , um par e outro ı́mpar, como feito anteriormente para o modelo Kondo.

Até o momento temos

Hhib = V
∑

l,σ

∫

dk

√

2l + 1

4π

√

2k2

π
jl(kR/2)[a†

k,l,0,σ(cd,1,σ + (−1)lcd,2,σ) + h.c.]. (2.20)

O canal par vem dos termos com l par na equação acima, que se hibrizam com a combinação

par

cd,e = (cd,1 + cd,2)/
√

2, (2.21)
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enquanto o canal ı́mpar vem dos termos com l ı́mpar, que se hibridizam com a combinação

ı́mpar

cd,e = (cd,1 − cd,2)/
√

2. (2.22)

Vamos absorver as somas em l da mesma forma que na seção anterior, definindo os mesmos

novos operadores fermiônicos que lá. Com isto teremos

Hhib = V
∑

p,σ

∫

dk
k

π
[Np(k)c†k,p,σcd,p,σ + h.c.], (2.23)

onde as funções Np(k) são as mesmas encontradas na seção anterior.

Em seguida, mudando para a representação das energias e introduzindo a densidade de

estados, teremos

Hhib =
∑

p,σ

∫

dǫ
√

ρ(ǫ)V 2
√

2Np(k)[c†ǫ,p,σcd,p,σ + h.c.]. (2.24)

Nesse ponto, novamente simplificamos o modelo, tomando ρ(ǫ) constante segundo as mesmas

considerações da seção anterior. Definindo, como no problema de 1 impureza, a grandeza Γ

(largura do ńıvel localizado ao hibridizar-se com o cont́ınuo),

Γ ≡ πρ(0)V 2, (2.25)

teremos finalmente,

Hhib =
∑

p,σ

∫

dǫ

√

2Γ

π
Np(k)[c†ǫ,p,σcd,p,σ + h.c.]. (2.26)

Agora vamos voltar ao hamiltoniano original e realizar as mudanças acima nos demais

termos. O termo da banda de condução contendo apenas os estados acoplados ao orbitais fica,

naturalmente, composto de uma banda par e uma ı́mpar,

Hcond =
∑

p,σ

∫

dǫ ǫ c†ǫ,p,σcǫ,p,σ, (2.27)

o termo proporcional a ǫd torna-se igual a

ǫd

∑

p,σ

c†d,p,σcd,p,σ,
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e, finalmente, o termo de repulsão Coulombiana torna-se igual a

HU =
U

2
[c†d,e,↑cd,e,↑c

†
d,e,↓cd,e,↓ + c†d,o,↑cd,o,↑c

†
d,o,↓cd,o,↓ + c†d,e,↑cd,e,↑c

†
d,o,↓cd,o,↓ + c†d,o,↑cd,o,↑c

†
d,e,↓cd,e,↓

+ c†d,e,↑cd,o,↑c
†
d,e,↓cd,o,↓ + c†d,o,↑cd,e,↑c

†
d,o,↓cd,e,↓ + c†d,e,↑cd,o,↑c

†
d,o,↓cd,e,↓ + c†d,o,↑cd,e,↑c

†
d,e,↓cd,o,↓ ](2.28)

Naturalmente, quando a repulsão de Coulomb, U , for igual a zero, o hamiltoniano torna-se

quadrático e tratável analiticamente. Esse tratamento será feito mais adiante, pois ele será

importante para a discussão da melhoria do tratamento numérico da assimetria part́ıcula-

buraco.

Tendo em conta o hamiltoniano de Anderson, vemos que quando a energia ǫd < 0 e |ǫd|, U ≫

Γ teremos favorecimento das configurações das impurezas com apenas um elétron em cada

orbital, ou seja, com spins localizados. As demais configurações são acessadas apenas por

transições virtuais, gerando um acoplamento efetivo entre os spins localizados e as bandas de

condução . Tal cálculo nos conduz a um hamiltoniano efetivo igual ao da seção anterior, onde

o acoplamento ρJ é dado por

ρJ = −2Γ

π
(

1

−ǫd

+
1

ǫd + U
). (2.29)

2.1.3 Assimetria

Já estabelecemos que nossa banda de condução possui energias desde −D a D. Vamos adotar

uma relação de dispersão linear nas bandas de condução par e ı́mpar,

ǫ = vf (k − kf ), (2.30)

onde kf é o momentum de Fermi e vf , a velocidade de Fermi. Apesar de tal escolha, o hamil-

toniano (2.18) não é simétrico sob uma transformação part́ıcula-buraco,

c†ǫ,p,σ → c−ǫ,p,−σ,

pois, embora as bandas de condução o sejam, nos termos de interação , temos

Np(k(−ǫ)) 6= Np(k(ǫ)),
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o que destrói a simetria.

Essa assimetria pode ser representada quantitativamente por um novo parâmetro [19],[18].

Para introduzi-lo, vamos considerar o produto kR,

kR = (
ǫ

vf

+ kf )R = kfR(1 +
ǫ

kfvf

) = kfR(1 +
D

kfvf

ǫ

D
). (2.31)

A assimetria, ∆, é definida por

∆ =
D

kfvf

. (2.32)

Quando ela for muito pequena, kR ≈ kfR, para qualquer valor de k. Isso implica Np(k(−ǫ)) ≈

Np(k(ǫ)) ≈ Np(kf ). Desse modo, se ∆ diminui, nosso hamiltoniano aproxima-se de um hamil-

toniano simétrico sob transformação part́ıcula-buraco. Por outro lado, se ∆ aumenta, nosso

hamiltoniano torna-se cada vez mais assimétrico sob tal transformação .

Como já dito antes, o aperfeiçoamento do modo de tratar numericamente essa assimetria é

um dos pontos importantes desta tese, e será discutido em detalhes mais adiante.

2.1.4 Interação RKKY

Apesar do modelo acima, Eq.(2.18), não conter explicitamente um acoplamento da forma

−I ~S1 · ~S2

entre os spins localizados, tal acoplamento efetivamente acontece por meio dos elétrons de

condução [6][7][8]. Quando I > 0, o acoplamento é ferromagnético, favorecendo o estado tripleto

e deixando o estado singleto (da soma ~S1+~S2) a uma energia I acima daquele. Para acoplamento

anti-ferromagnético, ocorre o inverso. Para chegarmos a uma estimativa desse acoplamento,

podemos tratar o termo de interação como perturbação , e analisar sua contribuição à energia

do estado fundamental da parte não perturbada, ou seja, dos canais de condução desacoplados

dos spins localizados. Ocorre que tal estado fundamental é 4 vezes degenerado, pois, cada spin

possui dois estados (↑, ↓) degenerados. É fácil perceber que não há correção de primeira ordem,

de modo que somos conduzidos a considerar a perturbação em segunda ordem.

Dado que o termo de interação em (2.18) contém termos proporcionais à soma dos spins

localizados, ~S1 + ~S2, é conveniente considerarmos os auto-estados dessa soma. Desde que, na
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ausência de interação , os estados de energia mais baixa são compostos pelos spins localizados

mais as bandas de condução par e ı́mpar semi-preenchidas, vamos identificá-los simplesmente

por

|1, 1〉, |1, 0〉, |1,−1〉 e |0, 0〉.

Ou seja, o estado |1, 1〉, por exemplo, denota os spins no estado j = 1 , m = 1 mais as bandas

par e ı́mpar semi-preenchidas

Em segunda ordem, vamos construir a matriz H(4 × 4) cujos elementos são

〈j,m|H|j′,m′〉 =
∑

I

〈j,m|Hint|I〉〈I|Hint|j′,m′〉
E0 − EI

, (2.33)

onde E0 é a energias dos estados fundamentais degenerados e

Hint = −J

2

1
∑

p,p′=0

{
∫

dǫ Np(k)c†ǫ,p,µ }~σµ,ν{
∫

dǫ′ Np′(k)cǫ′,p′,ν } · (~S1 + (−1)(p+p′)~S2). (2.34)

Os estados intermediários |I〉 serão, portanto, formados por uma excitação part́ıcula-buraco

mais uma configuração qualquer dos spins localizados. Os termos de Hint proporcionais a ~S1+~S2

dão origem a estados intermediários em que part́ıcula e buraco têm mesma paridade, enquanto

os termos proporcionais a ~S1 − ~S2 permitem apenas estados intermediários em que part́ıcula e

buracos possuem paridades opostas.

Ao construirmos a matriz H, vemos que há apenas elementos diagonais, sendo a correção à

energia dos estados do tripleto igual a

∆Et = − (ρJ)2

4

1
∑

p=0

∫ D

0

dǫ

∫ 0

−D

dǫ′ [
4 [Np(ǫ)Np(ǫ

′)]2

ǫ − ǫ′
+

2 [Np(ǫ)N!p(ǫ
′)]2

ǫ − ǫ′
] (2.35)

e a correção à energia do singleto igual a

∆Es = − (ρJ)2

4

1
∑

p=0

∫ D

0

dǫ

∫ 0

−D

dǫ′ [
6 [Np(ǫ)N!p(ǫ

′)]2

ǫ − ǫ′
] . (2.36)

A interacao RKKY, I, é dada pela diferença ∆Es − ∆Et,

I = (ρJ)2

1
∑

p=0

∫ D

0

dǫ

∫ 0

−D

dǫ′ [
[Np(ǫ)Np(ǫ

′)]2

ǫ − ǫ′
− [Np(ǫ)N!p(ǫ)]

2

ǫ − ǫ′
]. (2.37)

Assim chegamos a uma estimativa para a interação RKKY. Ela depende de kfR e da

assimetria ∆ (escondidos nas funções Np, ver Eq.(2.17)) e naturalmente de ρJ . Variando-se a
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Figura 2.2: Interação RKKY para o modelo de Kondo de duas impurezas assimétrico, em que tal interação

pode ferromagnética ou antiferromagnética dependendo da separação entre as impurezas.

separação entre os spins, essa interação pode passar de ferromagnética a anti-ferromagnética e

vice-versa, sendo que sua intensidade vai decaindo rapidamente. É interessante notar que para a

interação ser antiferromagnética, o segundo termo no integrando da Eq.(2.37) deve predominar

sobre o primeiro, e desde de que ele vem dos termos proporcionais a (~S1− ~S2), esses termos estão

predominando sobre aqueles proporcionais a (~S1 + ~S2). Essa mudança de caráter da interação

RKKY se reflete diretamente nas propriedades termodinâmcias das impurezas.

2.2 Grupo de Renormalização Numérico

As teorias de renormalização surgiram na eletrodinâmica quântica para eliminar divergências

espúrias. Estas divergências aparecem essencialmente quando muitas escalas de energia (um

número infinito delas) contribuem para o cálculo de alguma grandeza f́ısica, ou, ainda mais,

quando estas várias escalas formam a f́ısica do problema. O grupo de renormalização é uma

ferramenta desenvolvida para se lidar com este tipo de problema, que é caracterizado pela

presença simultânea de muitas escalas, ou de energia ou de distância ou de tempo, que, de

fato, não é incomum e pode ser encontrado em diferenteas áreas da f́ısica. Podemos citar,
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por exemplo, o problema Kondo em estado sólido, fenômenos cŕıticos em f́ısica estat́ıstica,

turbulência em hidrodinâmica, ligações qúımicas em moléculas grandes na qúımica quântica e

em problemas de eletrodinâmica quântica e teoria quântica de campos.

O grupo de renormalização originalmente foi concebido em um formulação diagramática

e uma das grandes realizações de K. G. Wilson foi captar o caráter geral desses problemas,

fazendo com que o grupo de renormalização pudesse ser formulado independendemente de

diagramas de Feynman. Segundo Wilson, as formulações diagramáticas escondem a f́ısica das

várias escalas, e neste aspecto o grupo de renormalização numérico se insere, ao menos em

prinćıpio, com grande potencial, pois é um método não perturbativo em que toda esta f́ısica de

várias escalas aparece explicitamente. Nas palavras do próprio Wilson[5]: “The fourth aspect

of renormalization group theory is the construction of nondiagrammatic renormalization group

transformations, which are then solved numerically, usually using a digital computer. This is

the most exciting aspect of the renormalization group, the part of the theory that makes it

possible to solve problems which are unreachable by Feynman diagrams”.

A idéia básica do grupo de renormalização é que estas várias escalas estão acopladas local-

mente, isto é, uma determinada escala de energia, por exemplo, influencia diretamente de modo

significativo apenas as escalas vizinhas, de modo que visualizamos o sistema em uma forma de

cascata. O desafio ao se tentar aplicar o grupo de renormalização a um determinado problema,

é conseguir isolar as várias escalas e acoplá-las localmente. Isto não é tarefa simples para a

qual se tenha um caminho direto, para cada problema este caminho deve ser descoberto.

O ponto mais forte do grupo de renormalização numérico é o fato de ser não perturbativo

e de todas as aproximações envolvidas serem controláveis. Entretanto, o escopo dos problemas

abordados eficientemente pelo grupo de renormalização numérico tem sido alargado lentamente

nesses 30 anos desde o trabalho inicial de Wilson. Dentro do problema de impurezas em metais,

a adaptação da técnica GRN para o cálculo de propriedades dinâmicas, iniciada no ińıcio da

década de 80 no contexto do problema do raio X, [32], veio, a partir da segunda métade da

década de 90, a impulsionar a utilização do GRN para a abordagem de modelos como o de

Hubbard através da utilização da aproximação DMFT (“Dinamical Mean Field Theory”), uma
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vez que nesta aproximação o modelo original é mapeado em um modelo de uma impureza

(com requerimentos de auto-consistência). [33] [34]. O outro significativo desdobramento do

trabalho de Wilson foi o desenvolvimento da técnia DMRG (“Density Matrix Renormalization

Group”)[35], utilizada com bastante sucesso para o estudo de modelos unidimensionais, ainda

que restrita a propriedades do estado fundamental.

Neste caṕıtulo, apresentaremos o caminho adotado por Wilson para resolver o problema

Kondo, adaptando-o ao modelo de duas impurezas. À medida que formos prosseguindo, os

pontos mencionados acima se tornarão mais claros, ao mesmo tempo que alguns outros conceitos

caracteŕısticos do grupo de renormalização serão introduzidos. A referência fundamental é o

artigo de Wilson [5], e também recomendamos as referências [36] e [37].

2.2.1 Discretização logaŕıtmica da banda de condução

A partir daqui, vamos passar a medir a energia em unidades da meia-largura D, de modo que

nossas bandas de condução , correspondam a intervalos [−1, 1].

Vamos seguir a idéia original de Wilson [5],[36] de como implementar o procedimento do

grupo de renormalização para o estudo do modelo de Kondo de uma impureza, adaptando-o

coerentemente para tratar a assimetria part́ıcula-buraco discutida acima.

Inicialmente, definimos operadores fermiônicos f0,p, tais que possamos representar os termos

de interação completamente através deles,

f0,p =
1

Cp

∫ 1

−1

dǫ Np(k)c†ǫ,p,µ, (2.38)

onde Cp é determinada impondo-se que {f0,p, f
†
0,p} = 0,

Cp =

√

∫ 1

−1

dǫ N 2
p (k)

=

√

∫ 1

−1

dǫ
1

2
(1 + (−1)p

sin(kfR(1 + ∆ǫ))

kfR(1 + ∆ǫ)
), (2.39)

onde temos utilizado a Eq.(2.17).

Tendo em conta as definições acima, o hamiltoniano de interação fica compactamente escrito
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como

Hint =
∑

p,p′

Jp,p′f
†
0,p,µ~σµ,νf0,p′,ν · (~S1 + (−1)(p+p′)~S2), (2.40)

onde temos definido,

Jp,p′ = CpCp′
ρJ

2
. (2.41)

A idéia de Wilson foi manter o termo de interação exato, fazendo aproximações apenas sobre

a banda de condução . No caso de duas impurezas, há dois canais de condução , porém vamos

tratá-los de forma análoga ao tratamento de Wilson para a banda de condução no caso de uma

impureza, de modo que abandonaremos o ı́ndice de paridade por ora. Também abandonaremos

o ı́ndice de spin, por simplicidade. O grupo de renormalização é implementado através da

incorporação paulatina das diferentes escalas de energia presentes no modelo. Os tratamentos

perturbativos do modelo Kondo apresentam divergências logaŕıtmicas vindas de integrais da

forma
∫

1

ω
dω,

que sinalizam a contribuição igualmente importante de todas as escalas de energia. Para isolar

essas escalas, a banda de condução é subdividida em intervalos cujos extremos decaem geome-

tricamente. Assim a meia-largura da banda de condução é subdividida nos subintervalos (Fig.

2.3)

I+
0 = [Λ−z, 1], I+

1 = [Λ−z−1, Λ−z], ..., I+
m = [Λ−z−m, Λ−z−m+1], ...,

onde Λ é uma constante positiva maior que 1, e z uma constante positiva qualquer, porém não

muito superior à unidade de modo que o primeiro intervalo não se torne demasiadamente grande.

Vale notar que o parâmetro de discretização z foi introduzido [38] posteriormente à formulação

original, na qual z = 1. Variando-se este parâmetro, os extremos dos intervalos varrem a banda

de condução continuamente. Do lado negativo, [−1, 0], temos intervalos correspondentes.

Para imbutir esta subdivisão no modelo, Wilson introduziu, em cada um destes sub-intervalos,

uma base discreta para descrever funções de ǫ. Assim no intervalo I+
m, teremos uma base com-

posta pelas funções

{Φ+
m,n(ǫ), n ∈ Z}.
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ΛΛ

Λ

0 ΛΛ

Λ

Λ

−z−z−1−z−2

−z−4

−z−3

−z−5

−z−6

1
ε D/

Figura 2.3: Subintervalos correspondentes à discretização logaŕıtmica da banda de condução . As energias

são divididas pela meia-largura D.

Em seguida definimos os operadores a†
m,n e am,n que criam e destróem elétrons nos estados

cujas funções de onda são dadas por Φ+
m,n(ǫ), bem como os correspondentes operadores b†m,n e

bm,n que criam e destróem elétrons nos estados Φ−
m,n(ǫ) do lado negativo. Ao reescrevermos o

hamiltoniano em termos desses operadores, voltamos a ter uma descrição discreta para ele. A

descrição cont́ınua é recuperada no limite Λ → 1.

A base a ser utilizada em cada subintervalo é, em prinćıpio, arbitrária, sendo mais um

artif́ıcio técnico do que algo fundamental. Wilson a escolheu como sendo a base de Fourier,

Φ+
m,n(ǫ) =











einωmǫ√
Lm

: x ∈ I+
m

0 : x /∈ I+
m

(2.42)

onde Lm representa o comprimento do intervalo Im e ωm = 2π/Lm. Naturalmente, temos

definições análogas para o lado negativo da banda de condução .

Quando a função N (ǫ) é constante, essa escolha de base é conveniente, pois N (ǫ) é ortogonal

a todas as funções das bases acima, exceto àquelas indexadas por n = 0. Desta forma, o termo

de interação conterá apenas operadores que criam (destróem) elétrons em estados Φm,0. Isto

abre caminho para negligenciarmos os operadores que criam (destróem) elétrons em estados

Φ
+(−)
m,n com n 6= 0 que aparecem no termo correspondente à banda de condução . Do ponto

de vista matemático, trata-se de uma simplificação enorme, porém tem-se mostrado também

uma excelente aproximação (verificada a posteriori), ainda que à primeira vista possa parecer

grosseira. Vale ressaltar que esta aproximação é tão melhor, quanto menor o valor de Λ, no
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entanto mesmo para valores grandes do parâmetro de discretização (Λ = 10), podem-se obter

excelentes resultados.

Quando a função N (ǫ) não for constante, a adoção da base de Fourier implicará a presença

de, em prinćıpio, todos os operadores am,n e bm,n no termo de interação , o que tornaria o

tratamento matemático do problema muito complicado.

Vamos, portanto, escolher uma nova base apropriadamente. Uma das funções desta base,

digamos aquela indexada por n = 0, é escolhida como sendo proporcional à função N (ǫ), e as

demais funções serão, por construção , ortogonais a ela. Dessa forma, novamente o termo de

interação conterá apenas operadores am,0 e bm,0, e, como acima, os demais operadores (n 6= 0)

serão negligenciados. Ou seja, estamos seguindo exatamente o procedimento original, o único

preço que pagamos é o de construir uma nova base. No entanto, como veremos a seguir, a

tarefa de construir explicitamente a nova base não precisa ser feita completamente, bastará

determinar apenas a função proporcional a N (ǫ).

Explicitamente, temos,

cǫ =
∑

m,n

(Φ+
m,n(ǫ))∗am,n + (Φ−

m,n(ǫ))∗bm,n (2.43)

As funções com ı́ndice n = 0, são proporcionais à N (ǫ) e são ortonormais,

Φ+
m,0(ǫ) =

1

αm

N (ǫ) : ǫ ∈ I+
m (2.44)

Φ+
m,0(ǫ) =

1

βm

N (ǫ) : ǫ ∈ I−
m (2.45)

onde

αm = (

∫

I+
m

|N (ǫ)|2 dǫ)
1
2 (2.46)

βm = (

∫

I−m

|N (ǫ)|2 dǫ)
1
2 . (2.47)

Substituindo as equações acima na Eq.(2.38), teremos

f0 =
1

C
∑

m

(αmam,0 + βmbm,0). (2.48)
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Para finalizar, vamos escrever o termo correspondente à banda de condução em termos dos

operadores am,n e bm,n. A banda de condução é representada por

Hbc =

∫ 1

−1

ǫ c†ǫcǫ dǫ (2.49)

=
∑

m,n,n′

(

∫

I+
m

ǫΦ+
m,n(ǫ)∗Φ+

m,n′(ǫ) dǫ a†
m,nam,n′ +

∫

I−m

ǫΦ−
m,n(ǫ)∗Φ−

m,p′(ǫ) dǫ b†m,nbm,n′)

≈
∑

m

(

∫

I+
m

ǫ
|N (ǫ)|2

αm
2

dǫ a†
m,0am,0 +

∫

I−m

ǫ
|N (ǫ)|2

βm
2 dǫ b†m,0bm,0) (2.50)

onde na última linha negligenciamos os termos com n(n′) 6= 0.

Se definirmos as energias médias nos intervalos I
+(−)
m ,

ǫ+
m ≡

∫

I+
m

ǫ
|N (ǫ)|2

αm
2

dǫ, (2.51)

ǫ−m ≡
∫

I−m

ǫ
|N (ǫ)|2

βm
2 dǫ, (2.52)

(2.53)

o termo da banda de condução fica igual a

Hbc =
∑

m

ǫ+
ma†

m,0am,0 + ǫ−mb†m,0bm,0. (2.54)

Neste ponto, é oportuno fazermos uma observação sobre a transformação part́ıcula-buraco

c†ǫ,p,σ → c−ǫ,p,σ,

c†i,σ → ci,−σ i = 1, 2 (2.55)

nos termos de interação e de condução . O operador c†i,σ cria um elétron no orbital localizado

na posição ~Ri.

Se a função N (ǫ) não for simétrica, o termo de interação em (2.18), não é invariante sob

a transformação part́ıcula-buraco. Essa assimetria é uma caracteŕıstica importante do modelo

de duas impurezas abordado nesta tese, no sentido de que negligenciá-la pode conduzir a pro-

priedades f́ısicas qualitativamente diferentes, conforme mencionado anteriormente, ainda que

numa região pequena do espaço de parâmetros. E note ainda que a simetria part́ıcula-buraco

é totalmente artificial, sem correspondência com uma eventual situação experimental.
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A banda de condução em (2.18), por outro lado, é invariante sob a transformação part́ıcula-

buraco. Essa simetria original, não fica aparente quando analisamos a banda de condução

discretizada, Eq.(2.54), pois, o espectro desse hamiltoniano discretizado não é mais simétrico

(salvo o caso N (ǫ) par). No entanto, devemos ser cautelosos e notar que a transformação

part́ıcula-buraco definida acima não nos conduz à transformação

a†
m,0,σ → bm,0,−σ, (2.56)

de modo que não somos obrigados a ter um espectro simétrico para a banda de condução

discretizada.

Nos primeiros trabalhos baseados em GRN, em que a assimetria part́ıcula-buraco no modelo

de duas impurezas foi levada em conta cuidadosamente[18][19], optou-se por fazer um procedi-

mento usual de discretização da banda de condução , ou seja, com a adoção da base de Fourier

em cada sub-intervalo I±
m. Dessa forma, a banda de condução discretizada é ainda simétrica e

toda a assimetria fica contida no operador f0. Neste caso, o operador f0, é uma combinação

linear de todos os operadores am,n e bm,n, e para deixar o problema tratável, são negligencia-

dos os termos com n 6= 0. O operador f0, fica, portanto, representado por uma combinação

linear dos operadores am,0 e bm,0 e a assimetria part́ıcula-buraco fica refletida no fato de que

o coeficiente que multiplica o operador am,0 nessa combinação linear é diferente daquele que

multiplica o operador bm,0. Ainda que, didaticamente, seja conveniente termos uma banda de

condução discreta com espectro simétrico, cometemos um erro maior ao negligenciarmos os

termos p 6= 0 do que o fazemos quando adotamos o procedimento descrito acima, em que, pela

escolha apropriada das bases nos intervalos I±
m, o termo de interação não contém tais termos.

Para o cálculo da susceptibilidade magnética, esse erro não é significativo, entretanto, é

necessário evitá-lo no cálculo do calor espećıfico.

2.2.2 Ajuste no tratamento numérico da assimetria part́ıcula-buraco

Nesta seção , vamos utilizar o modelo de Anderson sem repulsão eletrostática (U = 0) para

comparar os resultados numéricos com resultados anaĺıticos, que nesse caso podem ser obti-

dos facilmente. Serão comparados resultados numéricos utilizando a discretização logaŕıtmica



2.2. GRUPO DE RENORMALIZAÇÃO NUMÉRICO 43

discutida acima (com escolha especial das bases discretas em cada subintervalo da banda de

condução , de modo que o termo de hibridização é preservado integralmente), bem como resulta-

dos numéricos obtidos com o esquema usual de discretização (base de Fourier nos subintervalos).

Vamos nos ater à densidade espectral dos ńıveis localizados, mais especificamente, das com-

binações par e ı́mpar desses estados (Eqs. (2.21) e (2.22)) As Figs. 2.4 e 2.5 ilustram essas

comparações . Podemos identificar problemas nos resultados numéricos de ambos os esquemas

de discretização . O objetivo dessa seção é deduzir a correção no procedimento numérico que

remove tais desvios o qual depois será utilizado para o tratamento do modelo Kondo de duas

impurezas.

Inicialmente, vamos determinar a expressão anaĺıtica para as densidades espectrais par e

ı́mpar. Sem correlação eletrônica, o hamiltoniano de Anderson se separa em uma parte par e

outra ı́mpar que podem ser tratadas separadamente. Cada uma dessas partes corresponde a

um modelo de ńıvel ressonante com hibridização dependente da energia,

H =

∫ 1

−1

dǫ ǫ c†ǫcǫ +

∫ 1

−1

dǫ

√

Γ(ǫ)

π
[c†ǫcd + h.c.] + ǫdc

†
dcd (2.57)

onde, por simplicidade abandonamos o ı́ndice de spin.

A densidade espectral do ńıvel localizado é definida por

ρd(ω) = − 1

π
ℑ{Gd(ω + iδ)}, (2.58)

onde Gd(z) é a função de Green.

Tratando o termo de hibridização como perturbação , temos que essa função de Green

satisfaz a equação de Dyson,

Gd(ω) = G0
d(ω) + G0

d(ω) [

∫ 1

−1

dǫ

√

Γ(ǫ)

π
G0

ǫ(ω)

√

Γ(ǫ)

π
] Gd(ω). (2.59)

As funções de Green não perturbadas são dadas simplesmente por

G0
d(ω) =

1

ω − ǫd

,

G0
ǫ(ω) =

1

ω − ǫ
.

A integral entre colchetes na Eq.(2.59) é a auto-energia do ńıvel d quando há hibridização

com o cont́ınuo, que será designada por Σd(ω). Sua parte real representa um deslocamento
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na energia desse ńıvel e sua parte imaginária, a largura desse ńıvel, que agora adquire uma

incerteza, ou, em outros termos, passa a ter um tempo de vida finito.

Σd(ω) =

∫ 1

−1

dǫ G0
ǫ(ω)Γ(ǫ)/π

= P
∫ 1

−1

dǫ
1

ω − ǫ

Γ(ǫ)

π
− iΓ(ω) (2.60)

Isolando-se a função de Green na Eq.(2.59), teremos

Gd(ω) =
1

ω − ǫd −ℜ{Σd(ω)} − iℑ{Σd(ω)} (2.61)

e, consequentemente a densidade espectral será dada por

ρd(ω) = − 1

π

ℑ{Σd(ω)}
(ω − ǫd −ℜ{Σd(ω)})2 + ℑ{Σd(ω)}2

. (2.62)

Agora podemos voltar à Eq.(2.26) e reintroduzir o ı́ndice de paridade , identificando quem

é a função Γ(ǫ) nos casos par e ı́mpar. De modo geral, teremos

Γp(ǫ) = 2ΓN 2
p (ǫ) = Γ(1 + (−1)p sin(kfR(1 + ∆ǫ)

kfR(1 + ∆ǫ)
), p = 0, 1, (2.63)

onde temos feito uso das Eqs.(2.17),(2.31) e (2.32).

Nas figuras 2.4 e 2.5, temos adotado assimetria ∆ = 1 e kfR = π/2. O cálculo numérico

foi feito com o parâmetro de discretização Λ = 10. Acompanhando cada curva numérica no

sentido crescente de |ω|, todo intervalo de tamanho log10(Λ) possui 10 pontos, sendo cada

ponto proveniente de um valor diferente para o parâmetro de discretização z. Temos utilizado

o conjunto {z = 0.2 + n0.1 / 0 ≤ n ≤ 10}.

Vemos nos gráficos que a discretização que deixa intacto o termo de hibridização posiciona

o pico corretamente, ainda que erre um pouco na sua altura. Para ω → 0, há também uma

melhora, no entanto, vemos uma depenência em z espúria e extremamente indesejável.

No ńıvel de Fermi (ω = 0), a parte imaginária da auto-energia é uma constante cujo valor

numérico depende apenas dos parâmetros do modelo e portanto não pode dar origem a nenhuma

dependência com o parâmetro de discretização z. Por outro lado, a parte real é uma constante

dada por uma integração sobre toda a banda de condução . Quando o modelo é discretizado

para o tratamento numérico, os intervalos de discretização dependem de z e a integral acima
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Figura 2.4: Densidade espectral da combinação par dos orbitais localizados para freqüências negativas

(fotoemissão). A linha cont́ınua corresponde ao cálculo anaĺıtico (Eq.(2.62) e os pontos correspondem a cálculos

numéricos com GRN. São comparadas três discretizações : a usual (com base de Fourier nos subintervalos da

banda de condução ), a especial (com base especialmente escolhida para preservar o termo de hibridização ) e a

especial corrigida (a especial com as energias nos subintervalos modificadas de modo a recuperar o valor correto

da parte real da auto-energia, Eqs.(2.64) e (2.65) ). Na inserção , temos ampliado a região próxima do ńıvel de

Fermi. Foi utilizada assimetria ∆ = 1.
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Figura 2.5: Densidade espectral da combinação ı́mpar dos orbitais localizados para freqüências negativas

(fotoemissão). A linha cont́ınua representa o cálculo anaĺıtico, enquanto os pontos representam cálculos GRN

segundo três discretizações diferentes conforme descrito para a densidade espectral par. A assimetria é ∆ = 1.

Para o valor de kfR utilizado, a hibridização da combinação ı́mpar com a banda ı́mpar é menor que a hibridização

no caso par, por isso o pico nas vizinhanças de ǫd é aqui mais estreito e mais alto do que no caso par. Na inserção ,

ampliamos a região próxima do ńıvel de Fermi.
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passa a ser representada por uma soma discreta que pode depender e, de fato, como comprovam

os gráficos, depende de z. Desta forma, propomos a seguinte correção : alterar as energias da

banda discretizada de modo que, por construção , a parte real da auto-energia seja exata. Ao

invés de termos as energias da banda de condução dadas pelas Eqs.(2.51) e (2.52), elas passam

a ser dadas por

ǫ+
m = AΛ

∫

I+
m

|N (ǫ)|2 dǫ
∫

I+
m

|N (ǫ)|2/ǫ dǫ
, (2.64)

ǫ−m = AΛ

∫

I−m
|N (ǫ)|2 dǫ

∫

I−m
|N (ǫ)|2/ǫ dǫ

, , (2.65)

onde a constante AΛ é recorrente em expressões do Grupo de Renormalização Numérico, sendo

igual a

AΛ =
Λ + 1

Λ − 1

log(Λ)

2
. (2.66)

Os pontos azuis nas figuras 2.4 e 2.5 são obtidos com essa correção nas energias da banda de

condução discretizada. Embora essa correção tenha sido motivada por uma observação no caso

não interagente, a parte real da auto-energia acima pode ser interpretada como uma propriedade

da banda de condução juntamente com a hibridização , e assim deveria ser preservada quando

passamos ao caso interagente, uma vez que a interação ocorre apenas nos orbitais das impurezas.

Para deduzir as Eqs.(2.64) e (2.65), consideremos um intervalo genérico I+
m da discretização

logaŕıtmica (ǫ ∈ [Λ−m−z, Λ−m−z+1]). Para fixar idéias, estamos considerando um subintervalo

com energias positivas, porém tudo pode ser repetido com os subintervalos de energia negativa.

Nesse intervalo, o estado criado pelo operador a†
m,0 possui projeção sobre o estado criado

pelo operador f †
0 , (ver Eqs.(2.48),(2.46) e (2.39)), igual a

αm

C = [

∫

Im
N 2(ǫ) dǫ

∫ 1

−1
N 2(ǫ) dǫ

]1/2.

Sendo

ǫm =

∫

Im
ǫN 2(ǫ) dǫ

∫

Im
N 2(ǫ) dǫ

,

a energia do estado criado pelo operador a†
m,0, vamos definir em cada intervalo I+

m a razão

R+
m =

(αm/C)2

ǫm

, (2.67)
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e analogamente,

R−
m =

(βm/C)2

ǫm

, (2.68)

para os intervalos de energia negativa.

Somando as razões de todos os intervalos, teremos no limite Λ → 1 (que recupera o

cont́ınuo),

lim
Λ→1

∞
∑

m=0

(

R+
m + R−

m

)

=
P

∫ 1

−1
N 2(ǫ)/ǫ dǫ

∫ 1

−1
N 2(ǫ) dǫ

=
−ℜΣd(ω = 0)
2Γ
π

∫ 1

−1
N 2(ǫ) dǫ

, (2.69)

onde na última passagem temos utilizado as Eqs.(2.60) e (2.63) para ω = 0 (ńıvel de Fermi).

Desta forma, vamos escolher as energias ǫm de modo que, por construção , a razão R+
m

corresponda à contribuição à parte real da auto-energia vinda do intervalo Im, designada por

ℜΣd(ω = 0)m, para qualquer valor de Λ, ou seja,

R+
m =

∫

Im
N 2(ǫ) dǫ

∫ 1

−1
N 2(ǫ) dǫ

=
−ℜΣd(ω = 0)m

2Γ
π

∫ 1

−1
N 2(ǫ) dǫ

, (2.70)

que nos dá

2Γ

π

∫ 1

−1

N 2(ǫ) dǫ × R+
m = −ℜΣd(ω = 0)m. (2.71)

Neste momento, observamos que o lado direito da Eq.(2.71) representa um valor anaĺıtico

que queremos reproduzir numericamente, enquanto, o lado esquerdo, um valor numérico. Esta

observação é importante porque numericamente o parâmetro Γ deve ser multiplicado por AΛ =

(Λ + 1)/(Λ − 1) log(Λ)/2, para um cálculo GRN reproduzir os valores corretos [15],[39]. Dessa

forma do lado esquerdo (numérico) devemos fazer essa multiplicação . Agora podemos utilizar

novamente a Eq.(2.60) e a definição de αm para obter as Eqs.(2.64) e (2.65).

Devemos observar que apenas estudamos esta correção das energias discretas no caso da

função N (ǫ), caracteŕıstica do problema de duas impurezas, alvo desta tese. Seria extrema-

mente oportuno um estudo sistemático para outras funções , de modo a validar (ou não) o

procedimento de modo geral. O tratamento de densidades de estado dependentes da ener-

gia através do GRN começou a ser feito apenas a partir da segunda metade da década de 90

[26],[27],[28], e a garantia de um procedimento confiável se fez fundamental para a utilização

do GRN como ferramenta auxiliar nos cálculos baseados na aproximação DMFT (“Dynamical
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Mean Field Theory”). Como já mencionado, nessa aproximação , modelos como o de Hub-

bard, podem ser aproximadamente mapeados em um modelo de Anderson onde a densidade

de estados é uma função desconhecida que deve ser encontrada auto-consistentemente [34],[40].

Em geral, esses cálculos são feitos com valores de Λ da ordem de 2, onde a correção discutida

acima não deve ser tão crucial, por outro lado, o custo computacional cresce rapidamente com a

diminuição de Λ, e o domı́nio da técnica para utilizar valores maiores de Λ pode ser importante.

Embora nossa obtenção de uma nova expressão para as energias da banda de condução discre-

tizada tenha sido feita como apresentado acima, isto é, através da comparação entre o cálculo

numérico da densidade espectral do modelo de Anderson sem correlação e o cálculo anaĺıtico

(exato); é posśıvel fazer um desenvolvimento formal generalizando o procedimento da seção

2.2.1, em que a nova expressão para as energias da banda de condução pode ser acomodada.

Tal desenvolvimento está feito no Apêndice A.

2.2.3 Tridiagonalização

A implementação numérica, segundo Wilson, do grupo de renormalização para o estudo dos

modelos de Kondo e Anderson requer dois passos preliminares: discretização logaŕıtmica, que

explicamos na seção anterior, e a tridiagonalização , que explicaremos a seguir.

Trata-se, basicamente, de uma mudança de base após a qual a banda de condução original-

mente na forma diagonal (em termos dos operadores am,0 e bm,0), passa a ter uma representação

matricial tridiagonal: com elementos não nulos apenas na diagonal e nas codiagonais inferior

e superior. Dessa forma a banda de condução é mapeada em uma cadeia unidimensional de

śıtios, cada um dos quais acoplado apenas a seus vizinhos mais próximos. Tal mudança de base

surge de modo relativamente natural se estabelecemos como prinćıpio de cálculo que queremos

tratar o termo de interação (2.34) exatamente. Isto nos obriga a considerar o estado criado

pelo operador

f †
0 =

∞
∑

n=0

αna
†
n + βnb†n

como parte da nossa base, a qual portanto, deverá ser diferente da base de estados criados

pelos operadores a†
n e b†n. Para manter a máxima simplicidade posśıvel, vamos estabelecer que
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Figura 2.6: Após a tridiagonalização , a banda de condução é representada por uma cadeia unidimensional

de śıtios com acoplamentos apenas entre primeiros vizinhos. Esses acoplamentos decaem exponencialmente à

medida que nos afastamos do śıtio 0.

ao mudarmos para a nova base, o hamiltoniano da banda de condução passe de diagonal para

tridiagonal apenas. Teremos portanto,

Hbc =
∞

∑

n=0

∑

σ

(tnf
†
n,σfn+1,σ + h.c.) +

∞
∑

n=0

∑

σ

ηnf
†
n,σfn,σ} (2.72)

Pode-se facilmente [5] escrever equações para os operadores fn, n = 1, 2, . . . e para os coefici-

entes tn e ηn. No entanto, a determinação de fórmulas anaĺıticas para eles não é imediata. Em

[5], Wilson obteve tais fórmulas quando N (ǫ) é constante e o parâmetro de discretização z = 1.

Porém, em geral, utilizamos cálculo numérico para determinarmos esses operadores e coeficien-

tes. Notamos apenas que quando há simetria part́ıcula-buraco, os coeficientes diagonais, ηn, são

nulos. Se essa simetria não é violada muito fortemente, esperamos que esses coeficientes sejam

pequenos. Verifica-se em geral que os coeficientes codiagonais, tn, aproximam-se rapidamente

da fórmula assintótica

tn =
1 + Λ−1

2
Λ1−z−n/2 (2.73)

e os coeficientes ηn decaem muito aproximadamente com Λ−n, mas não temos encontrado uma

fórmula assintótica simples para eles.

2.2.4 Procedimento Iterativo

Nessa seção vamos apresentar o esquema geral de implementação do GRN nos modelos de

impureza magnética em metais. A idéia básica está na tridiagonalização , onde a banda de

condução passou a ser representada por uma cadeia unidimensional de śıtios. Ao invés de se
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tentar fazer a diagonalização com uma cadeia enorme já de ińıcio, o que se faz é introduzir

um śıtio de cada vez e diagonalizar o hamiltoniano correspondente a essa cadeia truncada.

Naturalmente, a diagonalização de uma cadeia enorme logo de ińıcio seria inviável por uma

questão de falta de memória de computador, no entanto, há uma razão mais sutil para a adoção

do procedimento paulatino de adicionar um śıtio por vez. O ponto é que, identificando os śıtios

da cadeia por N = 0, 1, 2, ..., o acoplamento entre os śıtios N e N+1 decai rapidamente, segundo

Λ−N/2, de modo que a inclusão do śıtio N +1 tem um efeito cada vez menor sobre os estados da

cadeia com N śıtios. Como muito bem esclarecido em [5] e [41], a diagonalização de uma grande

cadeia seria extremamente perigosa, pois fatalmente a mistura de várias escalas de energia de

uma única vez, conduziria a uma perda de precisão numérica. Repetindo Wilson, seria como,

em f́ısica atômica, escrever um hamiltoniano contendo as correções hiperfinas juntamente com a

energia cinética e potencial de Coulomb e tentar calcular os ńıveis de energia com a precisão na

escala da interação hiperfina. Fatalmente não daria certo. É muito melhor obter as correções

devido à interação hiperfina, tratando essa interação na base que já diagonaliza o hamiltoniano

contendo as escalas de energia dominantes, vindas das energias cinética e de Coulomb. Isto é

feito em nosso caso, onde o hamiltoniano com N + 1 śıtios é escrito na base de autovetores do

hamiltoniano com N śıtios.

O grupo de renormalização é implementado da seguinte forma. Consideramos a seqüência

de hamiltonianos reescalados e truncados HN

HN =
2

1 + Λ−1
Λ

N−1

2 {
N−1
∑

n=0

∑

σ

tnf
†
n,σfn+1,σ + h.c.) +

N
∑

n=0

∑

σ

ηnf
†
n,σfn,σ + Hint } (2.74)

Reescalando as energias a cada N pelo fator 2
1+Λ−1 Λ

N−1

2 , temos, tendo em conta a fórmula

assintótica (2.73), que as energias mais baixas de HN serão sempre próximas da unidade, para

todo N . De fato, as energias mais baixas de HN tendem a se repetir sempre que aumentamos N

por 2 (tn ∼ Λn/2). Isto fica mais claro reescrevendo a equação anterior através de uma fórmula

de recorrência,

HN+1 = Λ1/2HN +
∑

σ

t̃Nf †
N,σfN+1,σ + h.c.) +

∑

σ

η̃nΛ−1/2f †
N+1,σfN+1,σ, (2.75)
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onde

t̃n (η̃n) =
2

1 + Λ−1
Λn/2 tn (ηn). (2.76)

A cada novo N estamos fazendo uma transformação do grupo de renormalização , em

que reescalamos as energias e introduzimos um novo operador, fN . Para a transformação ficar

completa, a cada N , deslocamos as energias de tal forma que o estado fundamental tenha energia

nula. Ou seja, a cada transformação , nos posicionamos no estado fundamental e aumentamos

a nossa resolução , de modo que podemos estudar excitações de energia cada vez mais baixa.

Essas excitações são o alvo do GRN. Por questões de memória e tempo de computação ,

somos obrigados, a cada N, a descartar estados de energia mais alta (tipicamente cerca de 75%

dos estados são descartados), do contrário, teŕıamos de reter um número exponencialmente

crescente de estados, o que rapidamente tornar-se-ia imposśıvel. No entanto, desde que tal

descarte seja feito de modo apropriado, não estaremos afetando significativamente as excitações

mais baixas. Em geral, definimos uma energia de “cut-off” apropriada e descartamos todos os

estados com energia superior a ela.

Assim, à medida que variamos N , vamos percorrendo uma trajetória no espaço dos hamil-

tonianos reescalados (cada ponto desse espaço pode ser interpretado como representando uma

lista de energias e autovetores). Eventualmente as energias mais baixas de HN podem ficar

praticamente inalteradas durante algumas transformações , indicando que, em nossa trajetória,

estamos próximos de um ponto fixo da transformação . A partir de certo N , a trajetória pode

começar a se afastar deste ponto fixo, notamos que as energias não se repetem mais durante

algumas transformações . Mais adiante as energias podem voltar a se repetir, mas com um

padrão diferente da repetição anterior, estaŕıamos, neste caso, próximos de um outro ponto

fixo e assim sucessivamente. Cada trajetória é governada pelos parâmetros do modelo, que

definem escalas de energia caracteŕısticas, além de eventuais escalas não triviais, como a tem-

peratura Kondo. Sempre que Λ−N−1
2 for da ordem de uma dessas escalas, a trajetória se afasta

de um ponto fixo, que portanto, não é estável para os parâmetros em questão. No modelo

de Kondo analisado nesta tese, para N suficientemente grande, a trajetória converge para um

ponto fixo estável. Vale notar que para assimetria ∆ = 0, o modelo seria invariante por trans-
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formação part́ıcula-buraco, e nesse caso é posśıvel encontrar parâmetros muito espećıficos para

os quais a trajetória converge para um ponto fixo instável, como descoberto por B. A. Jones

et. al. [20].

A Fig. 2.7 ilustra essas trajetórias por meio de curvas da energia de auto-estados em função

de N .

É oportuno, para melhor assimilação do procedimento iterativo e das respectivas trans-

formações do grupo de renormalização , implementarmos tal procedimento no caso do hamil-

toniano sem impureza, isto é, com apenas a banda de condução .

No caso de haver somente a banda de condução , ela possui simetria part́ıcula- buraco e

os coeficientes diagonais, ηn, são nulos. Por simplicidade, vamos adotar para os coeficientes

codiagonais, tn, a forma assintótica (2.73), e também faremos z = 1, o que nos dá

t̃n = 1

para todo n, ver Eq.(2.76).

Vamos sempre considerar um hamiltoniano tridiagonal truncado, isto é, com um número

finito de śıtios. Naturalmente, por simetria, quando o número de śıtios for ı́mpar, haverá um

ńıvel com energia igual a zero.

Tudo começa com apenas o śıtio 0. Como η0 = 0, temos que a única energia é zero,

e o próprio estado criado por f †
0 é auto-vetor. Consideremos agora a adição do śıtio 1. O

hamiltoniano reescalado e truncado é (Eq.(2.75))

H1 = f †
0f1 + f †

1f0,

e as energias e auto-estados passam a ser

E−1 = −1 ; | − 1 >= g†
1,−1|∅〉 = (f †

0 − f †
1)
√

2 |∅〉

E1 = 1 ; |1 >= g†
1,1|∅〉 = (f †

0 + f †
1)
√

2 |∅〉

Num contexto de muitos corpos, o estado fundamental seria aquele com o ńıvel −1 dupla-

mente ocupado, de modo que para completar a transformação do grupo de renormalização ,

somaŕıamos 2 a todas as energias (de muitos corpos). As excitações poderiam ser tipo part́ıcula,
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Figura 2.7: Este gráfico mostra a evolução da energia mais baixa de vários subespaços (indicados na

legenda pelos números quânticos carga, spin e paridade – ao invés do spin, utilizamos o dobro do spin, para

termos sempre número inteiros) ao longo do processo iterativo. As linhas cont́ınuas estão conectando os pontos

numéricos correspondentes apenas às iterações ı́mpares e calculados com Λ = 10 e z = 1. As energias do gráfico

são autovalores de HN , ou seja do hamiltoniano truncado e reescalado pelo fator 2/(1 + Λ−1)Λ(N−1)/2. Os

patamares indicam que o hamiltoniano HN está próximo de um ponto fixo. No entanto, se para os parâmetros

do modelo, este ponto fixo não for estável, quando Λ−N/2 tornar-se da ordem de uma escala de energia t́ıpica

associada com a perturbação que desvia o hamiltoniano do ponto fixo, veremos uma variação rápida nas energias

e uma mudança de patamares, caracterizando um “crossing-over” das vizinhanças de um ponto fixo para as

vizinhanças de outro. Em torno de N = 5, a energia t́ıpica é a interação RKKY, que no caso acima, onde

kfR = π/2, é ferromagnética. Após passarmos por RKKY, os elétrons de condução efetivamente interagem com

um spin 1 (tripleto) e o blindam em dois estágios. O primeiro estágio acontece em torno de N = 9, e o segundo

em torno de N = 25. Para N > 30, o hamiltoniano HN aproxima-se de um ponto fixo estável. Esta porção do

fluxo foi ampliada e disposta na inserção .
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com a ocupação do ńıvel 1 e/ou tipo buraco, com a remoção de part́ıculas do ńıvel −1. Como no

caso do hamiltoniano ser quadrático basta analisarmos o espectro de part́ıculas independentes

para construir todos os estados de muitos corpos, não vamos ficar retirando a energia do estado

fundamental, sendo o comentário acima apenas para lembrar que um programa muitos corpos

deve fazer essa subtração a cada iteração .

Muito bem, passemos agora à inclusão do śıtio 2,

H2 = Λ1/2H1 + (f †
1f2 + f †

2f1).

Por simetria, haverá uma energia igual a zero, e as energias ±
√

Λ serão levemente afastadas

da origem. Em segunda ordem, teŕıamos os seguintes ńıveis de energia

E−1 = −
√

Λ − 1/(2
√

Λ),

E0 = 0,

E1 =
√

Λ + 1/(2
√

Λ),

para os estados criados pelos operadores g†
2,j , j = −1, 0, 1.

Vamos dar mais um passo e incluir o śıtio 3,

H3 = Λ1/2H2 + (f †
2f3 + f †

3f2).

Sem o último termo de H3, o estado criado por f †
3 seria degenerado com o ńıvel de energia

zero vindo da iteração anterior. O termo (f †
2f3 +f †

3f2), levanta a degenerescência, gerando dois

ńıveis simétricos em relação ao ńıvel de Fermi, cujas energias, em primeira ordem, seriam

±{f2 , g†
2,0}.

Como a projeção do estado criado por g†
2,0 sobre o estado criado por f †

2 é próxima de 1 (mas

menor), teremos dois ńıveis quase em ±1. As energias dos estados criados por g†
2,−1 e g†

2,1

vindos de H2 são levemente afetados pelo novo śıtio, ficando com energias da ordem de −Λ e

Λ respectivamente.

Quando acrescentarmos o śıtio 4, ficaremos com uma energia no ńıvel de Fermi, os estados

criados por g†
3,−1 e g†

3,1, que na iteração anterior tinham energias próximas de -1 e 1 respectiva-

mente, são afetados pelo novo śıtio, sendo levemente afastados da origem, e devido à mudança
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64.00000 64.00000 64.00000

32.0000 32.00000 32.00000

16.00000 16.00000 16.00000 16.00000

8.00000 8.00000 8.00000 8.00000

3.99952 3.999457 3.999453 3.99945 3.99945

1.98528 1.98341 1.98329 1.98328 1.98328

0.87287 0.85978 0.858958 0.858906 0.85890 0.85890

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

-0.87287 -0.85978 -0.858958 -0.858906 -0.85890 -0.85890

-1.98528 -1.98341 -1.98329 -1.98328 -1.98328

-3.99952 -3.999457 -3.999453 -3.99945 -3.99945

-8.00000 -8.00000 -8.00000 -8.00000

-16.00000 -16.00000 -16.00000 -16.0000

-32.0000 -32.00000 -32.0000

-64.00000 -64.00000 -64.0000

-128.0000 -128.0000

-256.0000 -256.0000

-512.0000

-1024.000

Tabela 2.1: Energias da banda de condução livre, isto é, na ausência de impurezas, para Λ = 4 e z = 1.

As energias mais próximas do ńıvel de Fermi são visivelmente afetadas pelo truncamento da cadeia de śıtios

fn, mas à medida que nos afastamos dessa região, as energias passam a corresponder exatamente às energias

originais da banda de condução (antes da tridiagonalização ).

de escala, ficam com energias quase iguais a −
√

Λ e
√

Λ. Os demais ńıveis de H3 são ainda

menos afetados pela inclusão do novo śıtio.

A tabela (2.1) ilustra uma seqüência de iterações , de N = 0 a N = 11 mostrando os ńıveis

de energia da banda de condução correspondentes a uma discretização com Λ = 4 e z = 1.

Fica claro que as energias para N par começam a se repetir, bem como as energias para N

ı́mpar. Isto caracteriza um ponto fixo, no caso, o ponto fixo de elétrons livres. Se um espectro

para N ı́mpar e o espectro para N +1 (par) fossem trazidos para a escala original (com energias

de -1 a 1), veŕıamos que as energias coincidiriam, salvo as energias mais próximas do ńıvel de

Fermi e, obviamente, salvo o ńıvel na origem presente apenas no espetro de N + 1. Essas

energias coincidentes, obviamente, nada mais são do que as energias da banda de condução

original, antes da tridiagonalização . As energias mais próximas do ńıvel de Fermi não são
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exatamente iguais às energias da banda original devido ao truncamento da cadeia. À medida

que a cadeia vai aumentando, energias menores vão sendo inseridas nas vizinhanças do ńıvel

de Fermi, e as energias que anteriormente estavam incorretas adquirem rapidamente os valores

corretos.

Ressaltamos novamente que com um programa muitos corpos, nossas energias sempre cor-

respondem a excitações sobre o estado fundamental, sendo essas excitações em larga medida

semelhantes às energias mais baixas de part́ıculas independentes (em módulo) da banda de

condução e a combinações delas quando as excitacoes envolverem a criação de mais de uma

part́ıcula e/ou buraco. Desvios em relação às energias da banda de condução ao longo da tra-

jetória sinalizam a manifestação de alguma escala t́ıpica do modelo em questão, por exemplo,

a energia RKKY ou a temperatura Kondo.

Para uma apresentação detalhada dos aspectos esboçados acima, o leitor deve consultar

[36].

Finalizamos esta seção listando os pontos fixos do modelo Kondo de duas impurezas.

a) Ponto fixo de elétrons livres: na ausência de impurezas, teremos apenas elétrons de

condução , cujas energias são descritas pelo hamiltoniano

H =
∞

∑

n=0

∑

σ,p

tn(f †
n,σ,pfn+1,σ,p + h.c.), (2.77)

sendo que os hamiltonianos truncados e reescalados pelo fator 2
1+Λ−1 Λ

−N−1
2 possuem energias

de part́ıcula independente da forma

ηj =











±Λj−z , N ı́mpar

±Λj−z+1/2 , N par
(2.78)

para j ≫ 1 e não muito próximo de (N + 1)/2 (compare com a tabela acima, onde Λ = 4 e

z = 1). Cada estado da banda de condução se combina com os quatro estados degenerados dos

spins localizados.

b) Ponto fixo de impurezas infinitamente afastadas e fortemente acopladas: se fizermos

a separação R entre as impurezas tender a infinito, teremos dois problemas Kondo de uma

impureza, cujas trajetórias convergem para o ponto fixo de impureza fortemente acoplada, cujo
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hamiltoniano efetivo é obtido fazendo-se ρJ → ∞,

H =
∞

∑

n=1

∑

σ,p

tn(f †
n,σ,pfn+1,σ,p + h.c.), (2.79)

onde observamos que a soma começa em n = 1, pois os orbitais f0 ficaram infinitamente

acoplados aos spins localizados. Dessa forma os hamiltonianos truncados e reescalados possuem

energias de part́ıcula independente da forma

ηj =











±Λj−z , N par

±Λj−z+1/2 , N ı́mpar.
(2.80)

onde o comportamento para um dado N está invertido comparado ao caso anterior. Isto

corresponde a uma defasagem de π/2 no ńıvel de Fermi.

c) Ponto fixo antiferromagnético: ponto fixo caracterizado por uma interação RKKY an-

tiferromagnética de intensidade infinita. O hamiltoniano efetivo é o mesmo do item a), as

impurezas estando, no entanto, congeladas na configuração singleto.

d) Ponto fixo ferromagnético com spin compensado: ponto fixo caracterizado por uma

interação ferromagnética de intensidade infinita. Nesse caso, as impurezas ficam restritas aos

estados do tripleto, e após os dois estágios do efeito Kondo, o spin S = 1 do tripleto é totalmente

compensado pelos dois elétrons dos dois canais de condução . O hamiltoniano efetivo é o mesmo

do item b).

e) Ponto fixo ferromagnético com spin parcilamente blindado: se fizermos a separação entre

os spins localizados igual a zero, podemos ver da Eq. (2.17) que o canal ı́mpar se desacopla. Para

esta separação a interação RKKY já é ferromagnética, porém se a fizermos infinita, teremos

rigorosamente os spins localizados restritos ao tripleto, que agora será apenas parcialmente

blindado pelo canal par. O hamiltonino efetivo será

H =
∞

∑

n=0

∑

σ

tn(f †
n,σ,ofn+1,σ,o + h.c.) +

∞
∑

n=1

∑

σ

tn(f †
n,σ,efn+1,σ,e + h.c.), (2.81)

com as energias da banda de condução par (e) seguindo aquelas do item b) e, portanto, com

defasagem π/2, enquanto as energias da banda ı́mpar (o) seguem aquelas do item a).

Os pontos fixos acima apresentam simetria part́ıcula-buraco, portanto, as trajetórias do mo-

delo para um conjunto de parâmetros (kfR, ρJ e ∆) genéricos não vai convergir rigorosamente
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para nenhum deles. Devemos acrescentar um termo da forma

Kef
†
0,σ,ef0,σ,e + Kof

†
0,σ,of0,σ,o,

a cada hamiltoniano efetivo listado acima de modo a representar adequadamente as energias

para valores altos de N . Como Ke e Ko dependem dos parâmetros iniciais, os pontos fixos

agora se distribuem em uma superf́ıcie no plano Ke × Ko. A partir das energias obtidas

numericamente, podemos determinar os valores de Ke e Ko que fazem com que o hamiltoniano

efetivo reproduza essas energias.

Para tornar a discussão acima mais concreta, vamos seguir no diagrama da Fig. 1.4 a linha

kfR = π, de ρJ → 0+ a ρJ → ∞. Como a temperatura Kondo (∼ e−1/ρJ) decresce muito

mais rapidamente do que a interação RKKY (∝ (ρJ)2) com a diminuição de ρJ , para valores

de ρJ próximos de zero, I/TK ≫ 1 e estaremos próximos do ponto fixo antiferromagnético,

ou seja, o modelo converge para um ponto fixo com valores de Ke e Ko quase nulos. ‘A

medida que aumentamos ρJ a temperatura Kondo cresce rapidamente e temos claramente a

competição entre o efeito Kondo tendendo a blindar cada spin individualmente e a interação

RKKY tentendo a correlacionar os spins localizados. Entrando na região de “crossing-over”

(|I| ≈ TK), a defasagem no ńıvel de Fermi aumenta rapidamente e o ponto fixo se afasta da

origem no plano Ke × Ko. Continuando a aumentar ρJ , os valores de Ke(o) aproximam-se de

limites bem determinados. O ponto fixo do item b) é descrito por valores infinitos para Ke(o).

2.2.5 Programa Muitos Corpos

Vamos agora sucintamente apresentar a organização do programa para tratar o problema de

muitos corpos, de modo que o leitor possa seguir o que foi feito, sem, no entanto, apresentar

detalhes de implementação . Mais uma vez remetemos o leitor interessado em implementar um

programa desses à referência [36].

Para fixar idéias, vamos tratar o modelo de Kondo de duas impurezas, Eq. (2.18). Para

evitar desperd́ıcio de memória e de tempo é extremamente importante tirar proveito das si-

metrias do hamiltoniano. O hamiltoniano (2.18) conserva o número de part́ıculas, o spin total
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(as três componentes) e a paridade (invariante por inversão em torno da origem). Assim, a

cada iteração N , vamos escrever a matriz do hamiltoniano em uma base de autovetores dos

operadores

QN = carga = (número de elétrons - 2(N+2)),

S2
N = quadrado do spin total,

Sz
N = componente z do spin total,

PN = paridade

de modo que a matriz do hamiltoniano se fragmente em uma série de blocos de dimensão

reduzida, otimizando a diagonalização . A definição acima para a carga quer dizer número de

elétrons - número de śıtios até a iteração N , o que nos dá 2 śıtios para os spins localizados

mais N + 1 śıtios para cadeia de f ′
ns equivalente à banda par e mais N + 1 śıtios para a cadeia

equivalente à banda ı́mpar. Com essa definição os autovalores distribuem-se simetricamente

em relação ao valor zero, carga negativa significando predomı́nio de buracos e carga positiva,

predomı́nio de part́ıculas.

Desde de que o hamiltoniano comuta com as três componentes do spin total, as energias

não dependem do autovalor de Sz, de modo que efetivamente nos restringimos a apenas um dos

2S + 1 autovalores de Sz para cada autovalor S(S + 1) de S2. Assim nossos estados carregarão

os números quânticos Q,S e P . Em cada subespaço, um quarto ı́ndice ordena os auto-estados

do hamiltoniano em ordem crescente de energia.

O procedimento se inicia com o espaço de Hilbert restrito ao espaço dos dois spins loca-

lizados. Vamos identificar essa iteração com N = −1. O hamiltoniano para essa iteração é

identicamente nulo precisamos apenas encontrar uma base que diagonalize os operadores de

carga, spin e paridade. Naturalmente, esses estados são o singleto

1√
2
(c†1,↑c

†
2,↓ − c†1,↓c

†
2,↑)|∅〉 = |Q = 0, S = 0, P = 0, 1〉

e os estados do tripleto,

c†1,↑c
†
2,↑|∅〉 = |Q = 0, S = 1, Sz = 1, P = 1, 1〉
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1√
2
(c†1,↑c

†
2,↓ + c†1,↓c

†
2,↑)|∅〉 = |Q = 0, S = 1, Sz = 0, P = 1, 1〉,

c†1,↓c
†
2,↓|∅〉 = |Q = 0, S = 1, Sz = −1, P = 1, 1〉,

onde apesar de temos escrito os 3 auto-estados com S = 1, efetivamente precisaŕıamos

de apenas um deles. Temos representado os spins localizados como elet́rons criados pelos

operadores c†1 e c†2.

O hamitoniono (2.18) contém duas bandas de condução , de modo que na próxima iteração ,

N = 0, devemos adicionar o śıtio f0,e que inicia a cadeia correspondente à banda par e o śıtio f0,o

que inicia a cadeia correspondente à banda ı́mpar. Estamos cometendo um abuso de linguagem

ao designar o śıtio pelo operador f correspondente. Tal abuso se justificar somente pelo fato de

simplificar a discussão e, desde que ele fica bastante claro no presente contexto, não deve gerar

confusão. O espaço de Hilbert é expandido, sendo o número de estados aumentado por um

fator 16, desde que cada novo śıtio possui 4 configurações posśıveis: vazio, ↑, ↓ e duplamente

ocupado. Embora na iteração N = 0, o aumento do número de estados por um fator 16 não

represente nenhum problema computacional, em iterações subsequentes essa taxa de aumento

pode tornar-se muito custosa. Para diminuir a taxa de aumento, introduzimos um śıtio de cada

vez, isto é, incorporamos ao hamiltoniano primeiro o śıtio fN ı́mpar, escrevemos a matriz desse

hamiltoniano, a diagonalizamos e só depois introduzimos o śıtio fN par, montamos a nova

matriz do hamiltoniano e a diagonalizamos, completando a iteração N . Desta forma, cada

iteração é decomposta em duas fases. Aparentemente isto não representa vantagem nenhuma.

De fato, se fôssemos reter todos os estados, estaŕıamos fazendo uma passagem intermediária

desnecessária. Entretanto, a retenção de todos os estados pode ser feita apenas nas primeiras

iterações , tornando-se inviável a partir de N = 3. Decompondo cada iteração em duas fases,

descartamos os estados com energia superior a um “cut-off” apropiado após diagonalizarmos

a matriz da primeira fase, e fazemos outro descarte de estados após diagonalizarmos a matriz

da segunda fase. Ou, seja, imagine que terminamos a iteração N − 1, e seus subespaços após

os cortes apropriados possuem certas dimensões. Não construiremos matrizes 16 vezes maiores

que as dimensões encontradas ao final de N − 1, para só então as diagonalizarmos e fazermos

os cortes necessários, ao invés, introduziremos o śıtio ı́mpar e constrúıremos matrizes apenas
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4 vezes maiores do que as dimensões em N − 1, que diagonalizadas, já nos darão um número

significativo de estados acima do “cut-off” que, portanto, podem ser eliminados, aliviando a

tarefa para a próxima fase, quando será introduzido o śıtio par.

Em resumo, o procedimento é, finda a iteração N − 1, introduzimos o śıtio fN ı́mpar. Com-

binamos os auto-estados de HN−1 com as posśıveis ocupações desse śıtio, escrevendo uma base

de autovetores dos operadores carga, spin e paridade, além do hamiltoniano HN−1. Nesta nova

base, escrevemos o hamiltoniano correspondente à primeira fase da iteração N e o diagonali-

zamos, fazendo os cortes apropriados. Em seguida introduzimos o śıtio fN par e repetimos o

procedimento para completar a iteração N . Depois introduzimos o śıtio fN+1 ı́mpar e assim

sucessivamente até nossa trajetória atinjir um ponto fixo estável.

2.2.6 Cálculo de Propriedades Termodinâmicas

A contribuição das impurezas a uma propriedade termodinâmica como a susceptibilidade magnética,

o calor espećıfico ou a entropia, por exemplo, é calculada subtraindo do valor da respectiva pro-

priedade para o sistema todo (impurezas + elétrons de condução ) o valor dessa propriedade

para o sistema sem impurezas. À primeira vista, esse procedimento parece muito ruim, pois

estaŕıamos fazendo a subtração de duas quantidades extensivas e portanto divergentes no limite

termodinâmico, para extrair uma quantidade finita. No entanto, devemos lembrar que após

todas as mudanças de base feitas, o Hamiltoniano do modelo escrito em termos dos operadores

fn é tal que o acoplamento entre o śıtio N e o śıtio N + 1 decai segundo Λ−N/2, e desta forma

as duas quantidades acima não crescem proporcionalmente ao tamanho da rede, pelo contrário,

elas se aproximam de valores finitos. A fonte principal de erro está nas aproximações feitas até

o momento e não nessa subtração .

Lembrando que, a cada novo śıtio fN introduzido na rede, somos obrigados a descartar a

parte do espectro com energia acima de um certo “cut-off”, não podemos introduzir muitos

śıtios na rede e só depois avaliar a propriedade termodinâmica em uma temperatura T tal

que kBT/D ≫ Λ−N/2, pois nesse momento do processo iterativo, grande parte dos estados

termicamente acesśıveis teria sido descartada. Assim a cada iteração N , temos uma faixa de
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temperaturas para as quais podemos determinar o valor da propriedade termodinâmica. Na

iteração N , o hamiltoniano original foi multiplicado pelo fator

2

1 + Λ−1
Λ(N−1)/2

de modo que ao avaliar os fatores de Boltzman devemos dividir os auto-valores numéricos por

esse fator,

e−βE = e−β( 1+Λ−1

2
)Λ−(N−1)/2Enum .

Assim definimos

β̄ = β(
1 + Λ−1

2
)Λ−(N−1)/2, (2.82)

ou seja,

kBT = (
1 + Λ−1

2
)Λ−(N−1)/2/β̄, (2.83)

e o fator de Boltzman é reescrito mais simplificadamente como e−β̄Enum .

Em uma iteração N , devemos escolher uma faixa de β̄′s de tal modo que as correspondentes

temperaturas não sejam muito altas, ou seja o valor mı́nimo de β̄ depende do “cut-off” adotado.

Por outro lado, desde que estamos na iteração N , nossa cadeia é truncada, e não temos ainda

determinado acuradamente a parte do espectro com energias menores do que Λ−(N−1)/2, e por-

tanto, nossa temperatura mı́nima deve ser bem maior do que esse valor. Na prática, utilizamos

um intervalo de β̄′s da forma

[β̄min,
√

Λβ̄min],

e assim, cada iteração N fornece-nos a propriedade termodinâmica em uma faixa de tempe-

raturas de largura 1
2
log Λ em escala logaŕıtmica. O valor β̄min é escolhido como aquele que

permite o melhor casamento entre os resultados de iterações sucessivas. Quanto maior puder

ser o “cut-off”, melhor, pois assim, β̄min pode ser menor e a temperatura mı́nima ficaria cada

vez mais distante de Λ−(N−1)/2, evitando a introdução de erro devido ao truncamento da ca-

deia. Quando o “cut-off” não puder ser suficientemente grande, pode ser necessário fazer uma

correção perturbativa tratando o restante da cadeia como a perturbação . Vale notar, entre-

tanto, que a adoção de valores de Λ ≈ 10 em geral torna desnecessária tal correção perturbativa,
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pois como as escalas de energia tornam-se mais separadas, o truncamento da cadeia afeta uma

fração menor do espectro calculado a cada iteração .

Pelo que vimos acima podeŕıamos ter a falsa impressão de que não há razão alguma para

utilizar valores pequenos de Λ, no entanto, uma olhada na Fig. 2.8 rapidamente nos convenceria

do contrário. Com valores grandes de Λ, as propriedades termodinâmicas são funções oscilando

fortemente em função da temperatura, e a amplitude dessas oscilações cresce com Λ segundo

e−π2/lnΛ [38]. Agora entra em ação o parâmetro de discretização z introduzido por L. N. Oliveira

e colaboradores [38][42]. Ocorre que as propriedades termodinâmicas calculadas com diferentes

valores de z possuem oscilações com fases diferentes e dáı surge imediatamente a idéia de

remover as oscilações somando resultados obtidos com diferentes valores do parâmetro z.

Salvo nos extremos da banda de condução , os intervalos da discretização logaŕıtmica cor-

respondentes a dois valores de z diferindo por 1 são rigorosamente iguais. Portanto uma propri-

edade termodinâmica, a uma dada temperatura T fixa (suficientemente menor do que D para

nos livrarmos dos extremos da banda), será uma função periódica de z, com peŕıodo igual a 1.

Portanto sendo f(T, z) uma propriedade termodinâmica qualquer, temos que

f(T, z) =
∞

∑

n=0

an(T ) cos(2πnz + φn(T )). (2.84)

Agora, a dependência em z em um cálculo termodinâmico está impĺıcita na dependência em z

das energias. No expoente do fator de Boltzman, as energias de condução se comportam como

Λ−z e temos a razao

Λ−z

kBT
= Λ−z−log(kBT )/ log Λ,

assim reescrevemos (2.84) como

f(T, z) =
∞

∑

n=0

an(T ) cos(2πn (z +
log(kBT/D)

log Λ
) + φ̃n(T )). (2.85)

Numericamente vemos que a fase φ̃n(T ) depende muito suavemente da temperatura de modo

que muito aproximadamente, para z fixo, teremos as oscilacões com peŕıodos múltiplos de log Λ.

Na Fig. 2.8, vemos nitidamente a oscilação com peŕıodo log Λ e os demais harmônicos possuem

amplitudes muito baixas de tal forma que não podem ser visivelmente distinguidos. Este é um

fato geral, as amplitudes an(T ) decaem muito rapidademente com n [38].
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Figura 2.8: Contribuição das duas impurezas ao calor espećıfico. Os pontos são o resultado do cálculo

utilizando Λ = 10 e z = 1. A amplitude das oscilações é enorme devido ao valor elevado de Λ. Entretanto,

mascarado sob essas oscilações encontra-se o resultado correto, que pode ser extráıdo com o uso dos resultados

numéricos para z = 0.25, 0.5 e 0.75, conforme explicado no texto. Esse resultado está representado pela linha

cont́ınua.
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Podemos, finalmente, formular a estratégia para a eliminação sucessiva das oscilações e assim

chegar a um método confiável para o cálculo de propriedades termodinâmicas utilizando valores

de Λ ≈ 10. Inicialmente, desde que a propriedade termodinâmica de interesse não depende do

parâmetro de discretização z, ela será dada pelo coeficiente a0(T ) da série de Fourier acima.

Considerando dois valores de z, z0 e z0 − 1/2, teremos

f2(T, z0) =
f(T, z0) + f(T, z0 − 1/2)

2

=
∞

∑

n=0

a2n(T ) cos(4πn (z0 +
log(kBT/D)

log Λ
) + φ̃2n(T )), (2.86)

isto é, com dois valores de z diferindo por 1/2, eliminamos todas as oscilações vindas dos termos

com n ı́mpar. Para o cálculo da susceptibilidade magnética das impurezas, a amplitude a2(T )

é despreźıvel, e a média acima tem se mostrado suficiente. Entretanto, para o calor espećıfico,

é necessário eliminar também o termo n = 2 da séria de Fourier. Para isto considere 4 valores

de z: z0, z0 − 1/4, z0 − 1/2 e z0 − 3/4. Analogamente ao caso acima, teremos,

f2(z0 − 1/4) =
f(T, z0 − 1/4) + f(T, z0 − 3/4)

2

=
∞

∑

n=0

a2n(T ) cos(4πn (z0 − 1/4 +
log(kBT/D)

log Λ
) + φ̃2n(T ))

=
∞

∑

n=0

a2n(T ) cos(4πn (z0 +
log(kBT/D)

log Λ
) + φ̃2n(T ) − nπ), (2.87)

logo, teremos

f4(T, z0) =
f(T, z0) + f(T, z0 − 1/4) + f(T, z0 − 1/2) + f(T, z0 − 3/4)

4

=
1

2
(
f(T, z0) + f(T, z0 − 1/2)

2
+

f(T, z0 − 1/4) + f(T, z0 − 3/4)

2
)

=
∞

∑

n=0

a4n(T ) cos(8πn (z0 +
log(kBT/D)

log Λ
) + φ̃4n(T )). (2.88)

Portanto após a média com 4 valores de z, a série de Fourier tem apenas os termos em que

n é múltiplo de 4. Como o coeficiente a4 é despreźıvel no caso do calor espećıfico, paramos

nesse momento. No entanto, o procedimento pode ser continuado: utilizando 8 valores de z

ficaremos com uma série contendo apenas os termos em que n é múltiplo de 8, com 16 valores de

z teremos apenas n′s múltiplos de 16 e assim sucessivamente. Agora a Fig. 2.8 não causa mais
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espanto, por trás das formidáveis oscilações , esconde-se o valor correto, que pode ser extráıdo

de maneira sistemática. Naturalmente que erros numéricos nas curvas oscilantes vindas de cada

z podem ser desastrosos quando calculamos a propriedade termodinâmica das impurezas. Por

exemplo, se as oscilações tiverem amplitude 10 vezes maior do que o valor final (obtido pela

média em z), um erro de 5% nas curvas de cada z pode significar um erro de 50% para a

propriedade termodinâmica.

A seguir listamos as expressões de algumas propriedades termodinâmicas para eventual

consulta.

Função partição :

Z =
∑

n

e−βEn (2.89)

Susceptibilidade magnética:

χ =
(µBg)2

kBT

1

3

∑

n

Sn(Sn + 1)e−βEn/Z, (2.90)

onde Sn é o spin total do estado n e g é o fator giromagnético que estamos admitindo como

sendo o mesmo para os elétrons de condução e para os elétrons localizados nas impurezas.

Energia livre de Hemholtz:

F = −kBT ln(Z) (2.91)

Entropia:

S = −∂F

∂T
= kB ln(Z) +

1

T

∑

n

Ene
−βEn/Z (2.92)

Calor Espećıfico:

C = T
∂S

∂T
=

1

kBT 2
[
∑

n

E2
ne

−βEn/Z − (
∑

n

Ene−βEn/Z)2] (2.93)

Nas expressões acima as energias En são tomadas em relação à energia do estado funda-

mental.

No caso sem impurezas, os estados são compostos por part́ıculas independentes e as ex-

pressões anteriores se particularizam,

Z0 =
∏

j

(1 + e−β|ǫj |)2 (2.94)
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kBTχ0

(µBg)2
=

1

2

∑

j

f(ǫj)(1 − f(ǫj)) (2.95)

F0 = −2kBT
∑

j

ln(1 + e−β|ǫj |) (2.96)

S0 = −2kB

∑

j

f(ǫj) ln(f(ǫj)) + (1 − f(ǫj)) ln(1 − f(ǫj)) (2.97)

C0 = 2
∑

j

ǫ2
jf(ǫj)(1 − f(ǫj)), (2.98)

onde as somas em j são sobre todas as energias de part́ıcula independente e a soma sobre spin

já esta embutida nos diversos fatores 2 acima.

Antes de terminar essa seção , é oportuno analisar com um pouco mais de cuidado a

Eq.(2.84), expressando o fato de que f(z, T ) deve ser periódica em z. Essa periodicidade

advém dos intervalos da discretização com z e z + 1 serem idênticos. Mas não é apenas disto.

Ela também advém de estarmos supondo implicitamente que durante todo o ciclo iterativo de

transformações do grupo de renormalização , todas as correções ao hamiltoniano do ponto fixo

mais próximo (para uma dada iteração ) serão independentes do parâmetro z. Essa é uma

propriedade dif́ıcil de garantir. Para os modelos de uma impureza esta hipótese se verifica. Se

calculamos apenas a susceptibilidade magnética do modelo de duas impurezas discutido nesta

tese, teremos a impressão de que a hipótese também é válida, porém ao calcularmos o calor es-

pećıfico, mesmo introduzindo as correções para lidar melhor com a assimetria part́ıcula- buraco,

encontramos, para alguns parâmetros, uma oscilação residual de peŕıodo log Λ. Isto indica que

a dependência em z da função f(z, T ) nesses casos patológicos pode ser ligeiramente diferente

da Eq.(2.84). Podeŕıamos imaginar que os coeficientes an e/ou as fases φ̃ possuem uma pequena

dependência em z, o que seria suficiente para impedir os perfeitos cancelamentos demonstrados

acima. É verdade que fazer a discretização logaŕıtmica com uma base mais adequada do que a

de Fourier, conforme explicado na seção (2.2.1), e a posterior correção para refinar o tratamento

da assimetria part́ıcula-buraco têm gerado resultados (os desta tese) significativamente melho-

res do que os encontrados anterioremente, contudo, gostaria de prevenir o leitor de que ainda

tem nos escapado um pouco das artimanhas da assimetria part́ıcula- buraco no modelo Kondo

de duas impurezas. Naturalmente que fazer os cálculos com valores menores de Λ deve diminuir

as oscilações ainda presentes em alguns casos e, por enquanto, essa é a única alternativa que
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podemos seguir.
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Caṕıtulo 3

Calor espećıfico e Entropia de duas

impurezas

Nesse caṕıtulo vamos apresentar os resultados numéricos para a contribuição das duas impurezas

ao calor espećıfico e à entropia. Essas propriedades são naturalmente relacionadas, pois,

C = T
∂S

∂T
, (3.1)

ou de forma equivalente,

S(T2) − S(T1) =

∫ ln T2

ln T1

C d(lnT ). (3.2)

Em relação ao diagrama do primeiro caṕıtulo, Fig. 1.4, vamos apresentar resultados ao

longo da linha horizontal ρJ = 0.1, escolhendo valores adequados para kfR, de modo a ter bem

representados os 3 regimes caracteŕısticos do modelo Kondo de duas impurezas: kfR = π/2,

regime ferromagnético; kfR = π, regime antiferromagnético e kfR = ∞, para o regime Kondo

de impurezas independentes. Apresentaremos ainda resultados ao longo da linha vertical kfR =

4
3
π, onde podemos comprovar a competição entre a interação RKKY e o efeito Kondo, vendo o

modelo passar do regime antiferromagnético ao regime de impurezas independentes à medida

que o acoplamento ρJ é aumentado.

Em todos os casos apresentados adotamos assimetria igual a 1 (Eqs.(2.32) (2.39)). Fora as

propriedades a T → 0, a f́ısica depende muito fracamente da assimetria de modo que utilizar

um valor para a assimetria é suficiente para um estudo geral do modelo.

71
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Figura 3.1: Calor espećıfico e entropia para duas impurezas infinitamente separadas. O excelente ajuste entre

os pontos numéricos e as curvas universais do problema Kondo de uma impureza multiplicadas por 2 comprova

a correteza do código computacional desenvolvido.

3.1 Regime de impurezas independentes: R → ∞

No limite R → ∞ é imediato que recuperamos a simetria part́ıcula-buraco. Mais ainda, pode-

mos ver facilmente que a transformação

fn,1 =
fn,e + fn,o√

2
, (3.3)

fn,2 =
fn,e − fn,o√

2
, (3.4)

nos permite reescrever o hamiltoniano original (Eqs.(2.18),(2.74)) como

H =
2

∑

l=1

{

∑

n,σ

tn(f †
n,σ,lfn+1,σ,l + h.c.) + ρJf †

0,µ,l~σµ,νf0,ν,l · ~Sl

}

, (3.5)

que equivale a dois problemas Kondo de uma impureza totalmente independentes, como deveria

ser. Apenas como teste para o código computacional calculamos o caso R → ∞ a partir do

hamiltoniano original, sem fazer a transformação acima. A figura 3.1 apresenta o resultado

numérico perfeitamente ajustado por duas vezes a curva universal para o efeito Kondo de uma

impureza.
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3.2 Regime antiferromagnético

Neste regime, a interação RKKY (I) é negativa, e o estado singleto para as impurezas é fa-

vorecido. Vamos considerar um conjunto de parâmetros para os quais a interação RKKY seja

muito maior que a temperatura Kondo do problema de uma impureza. Em altas temperaturas,

kBT ≫ |I|, temos duas impurezas fracamente acopladas aos elétrons de condução . À medida

que a temperatura vai diminuindo, dois processos concorrentes, ainda que originados do mesmo

acoplamento entre elétrons de condução e spins localizados, vão se desenvolvendo. Começa

a se fazer notar uma difereņa de energia entre a configuração tripleto para as impurezas e a

configuração singleto, e cada spin localizado vai começando a ser blindado pelos elétrons de

condução . Porém, desde que |I| ≫ TK , muito antes de cada um dos spins ser individualmente

blindado pelos elétrons de condução , eles se congelarão na configuração singleto. Tal congela-

mento interrompe o efeito Kondo que vinha lentamente se manifestando em temperaturas da

ordem da interacao RKKY, pois ele suprime o mecanismo de “spin-flip”: desde que os esta-

dos do tripleto tornam-se termicamente inacesśıveis, a componente z do spin total (~S1 + ~S2) é

sempre nula.

Em temperaturas bem menores do que a interacao RKKY, teremos as bandas de condução

essencialmene desacopladas das impurezas. Há apenas uma pequena defasagem, que, devido

à assimetria part́ıcula-buraco, deve existir. Nas figuras (3.2) e (3.3) vemos a contribuição das

impurezas à entropia e ao calor espećıfico quando a separação entre elas é tal que kfR = π e

o acoplamento ρJ = 0.1. Com esses parâmetros podemos determinar a temperatura Kondo do

modelo de uma impureza, TK , e o valor da interação RKKY. No modelo de uma impureza, sua

contribuição à susceptibilidade magnética tende a uma constante no limite T → 0

lim
T→0

χ(T ) =
0.1032

kBTK

(gµB)2, (3.6)

onde o fator 0.1032 entra para tornar o valor da temperatura Kondo determinado pela equação

acima idêntico ao obtido pela definição de Wilson para a temperatura Kondo [5][43]. Dado

ρJ = 0.1, um cálculo numérico rápido (GRN) nos permite obter o lado esquerdo de (3.6), e
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temos

kBTK/D = 1.807 × 10−5. (3.7)

Para a interação RKKY (I), podeŕıamos utilizar a Eq.(2.37) e obter um valor para ela. No

entanto, tal equação é apenas uma estimativa baseada num cálculo perturbativo que não leva

em conta o efeito Kondo, que apesar de se manifestar marcadamente apenas em baixas energias

(TK ≪ |I|), é um processo que vem lentamente se formando desde altas energias. A separação

em energia dos estados singleto e tripleto pode ser um pouco diferente do valor perturbativo,

sendo mais correto para um ajuste numérico, extrair o valor dessa interação a partir dos au-

tovalores obtidos numericamente. Vale notar, entretanto, que parte da discrepância entre a

interação RKKY extráıda dos autovalores e aquele calculado perturbativamente tem origem na

discretização da banda de condução , e seria nula no limite Λ → 1. Uma influência direta da

discretização vem do fato de multiplicarmos ρJ pelo fator AΛ (como já mencionado na seção 2),

o que afeta o valor de I, uma vez que ela é proporcional a (ρJ)2. Além desse fator multiplicativo,

o fato de I ser calculada a partir de uma integração sobre a banda de condução , deve intro-

duzir mais uma dependência com a discretização . Isto fica claro ao verificarmos que corridas

do programa com diferentes valores de z fornecem valores de I ligeiramente diferentes (tabela

3.1). Essa dependência com o parâmetro z, pode ser perigosa, pois ela quebra a periodicidade

em z, central para o cálculo das propriedades termodinâmicas discutido na seção anterior. De

fato, conforme já mencionado anteriormente, para alguns parâmetros do modelo temos obtido

curvas com oscilações residuais, e vemos agora, uma posśıvel explicação para elas.Voltaremos

a essa questão mais adiante, por ora, desde que as oscilações residuais na entropia e no calor

espećıfico para kfR = π e ρJ = 0.1 não são muito sérias, vamos continuar como se não houvesse

o problema. Utilizaremos o valor numérico (média em z),

I/D = −2.0101 × 10−3, (3.8)

para a interação RKKY. O valor extráıdo da Eq.(2.37) e multiplicado pelo fator A2
Λ (Eq.(2.66))

é igual a −1.6 × 10−3.

Para temperaturas maiores do que a interação RKKY, conseguimos um razoável ajuste para

os pontos numéricos através do seguinte racioćınio: consideramos como primeira aproximação
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Dependência da interação RKKY com z

z (I/D)/10−3

0.25 -1.9040

0.50 -2.0126

0.75 -2.0197

1.00 -2.1041

Tabela 3.1

um sistema de dois spins com as configurações singleto e tripleto separadas pela energia |I| e

desacoplados das bandas de condução . Esse sistema possui a entropia Slivre. Para corrigir essa

aproximação , consideramos que cada grau de liberdade dos dois spins é reduzido devido ao

efeito Kondo.

Inicialmente vamos determinar Slivre. Desde que a diferença entre a energia dos estados do

tripleto e a energia do singleto é |I|, a probabilidade de termos o sistema em um dos estados

do tripleto e a probabilidade de o termos no singleto são respectivamente,

pT = e−β|I|/(1 + 3e−β|I|), (3.9)

pS = 1/(1 + 3e−β|I|), (3.10)

e portanto,

Slivre = −kB

∑

i

pi ln(pi) = ln(1 + 3e−β|I|) +
3β|I|

3 + eβ|I| . (3.11)

A curva em azul na figura 3.2 representa Slivre. Podemos ver que ela descreve razoavelmente

bem a entropia das duas impurezas para temperaturas maiores do que |I|, no entanto vemos que

Slivre superestima ligeiramente essa entropia, o que sinaliza naturalmente que o acoplamento

com os elétrons de condução não produz apenas a interação RKKY, havendo um pequeno efeito

Kondo, que para temperaturas altas, deve ser um efeito Kondo de uma impureza acontencendo

separadamente em cada spin localizado.

Conforme mencionado acima, vamos incorporar esse efeito Kondo diminuindo os graus de

liberdade das impurezas, ou seja, vamos descontar os graus de liberdade perdidos pelo efeito
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Kondo,

Ωp = 4 − e
2SK
kB , (3.12)

onde SK é a contribuição de uma impureza à entropia num problema Kondo de uma impureza.

Dessa forma o número de graus de liberdade passa a ser

Ω = eSlivre/kB − 4 + e2SK/kB (3.13)

e a entropia passa a ser

S = kB ln(eSlivre/kB − 4 + e2SK/kB). (3.14)

A curva em vermelho na figura3.2 representa essa expressão para a entropia das duas im-

purezas. Em temperaturas bem maiores do que I, temos uma excelente concordância entre

ela e os pontos numéricos. Naturalmente para temperaturas da ordem da largura da banda

de condução todas as curvas se aproximam de ln(4), à medida que a temperatura é reduzida

e aproxima-se de |I|, começa a haver um desvio em relação aos pontos numéricos, o que se

entende, pois o efeito Kondo começa a ser suprimido, além de passar a acontecer mais sobre

o tripleto do que sobre as impurezas isoladamente. Desta forma, nossa expressão implica uma

redução mais acentuada do número de graus de liberdade do que aquela ocorrendo de fato, e

assim, a curva em vermelho passa gradualmente a ficar menor do que a curva numérica.

Após a temperatura tornar-se menor do que |I|, a entropia começa a cair rapidamente, pois

o estado tripleto vai-se tornando termicamente inacessivel. Para impurezas livres da banda

de condução , a única maneira do tripleto ser acessado é termicamente, e essa probabilidade

passa a decair exponencialmente. Embora o efeito Kondo esteja suprimido, uma vez que o

tripleto não é mais acesśıvel, devemos ainda considerar os termos proporcionais a (~S1 − ~S2) do

modelo de Kondo. Estes termos permitem transições virtuais para o tripleto e fazem com que

a entropia não decaia tão rapidamente, adquirindo gradativamente um comportamento linear

com a temperatura quando T → 0, conforme destacado na inserção da figura 3.2.

Essa argumentação pode ser feita mais precisa se considerarmos que, a baixas temperaturas

(kBT ≪ |I|), o sistema seja descrito pelo hamiltoniano efetivo

Heff =
∑

σ,p

∫ D′

−D′

dǫ ǫc†ǫ,σ,pcǫ,σ,p
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+
ρJeff

2

∫ D′

−D′

Np(0)c†ǫ,µ,p dǫ ~σµ,ν

∫ D′

−D′

N!p(0)cǫ′,ν,!pdǫ · (~S1 − ~S2) (3.15)

onde ρJeff é diferente do original. Por uma análise baseada no procedimento de “scaling”

termodinâmico [3], em que a largura da banda de condução é continuamente diminúıda e todos

os paramêtros devem ser apropriadamente renormalizados de modo a preservar as propriedades

termodinâmicas a baixas temperaturas (kBT < semi-largura da banda neste momento), Jaya-

prakash et. al.[2] sugeriram que o acoplamento ρJ vai sendo renormalizado como no problema

de uma impureza. Em segunda ordem em ρJ ′, teŕıamos

dρJ ′

d ln(D′/D)
= (ρJ ′)2 (3.16)

ou seja,

ρJ ′ =
ρJ

1 − ρJ ln(D′/D)
, (3.17)

onde D′ é a semi-largura decrescente da banda de condução e ρJ ′ o valor do acoplamento

para D′. Quando D′ = D, ρJ ′ = ρJ . No entanto, esse processo de renormalização deve ser

interrompido quando D′ tornar-se da ordem da interação RKKY, pois a partir dáı o efeito

Kondo é suprimido. Disto resulta uma expressão para ρJeff ,

ρJeff = ρJ ′(D′ = |I|) ≈ − 1

ln(|I|/TK)
(3.18)

onde temos utilizado a expressão aproximada para a temperatura Kondo TK ≈ De−1/|ρJ |.

Tratando o hamiltoniano efetivo acima em teoria de perturbação de segunda ordem (onde

aparecem explicitamente as transições virtuais para o tripleto), encontraremos que a entropia

deve ser da forma

S = γT, T → 0,

onde γ é proporcional a (ρJeff )
2/|I|, ou seja,

γ ∝ 1

|I|(ln(|I|/TK))2
.

Uma análise completa, baseada em resultados numéricos do GRN, para a constante de

proporcionalidade entre S(T ) ou C(T ) e a temperatura, no limite T → 0, foi desenvolvida
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na tese de Lima [19] e também pode ser encontrada em [18]. Para |I| ≫ kBTK , tal análise é

sintetizada muito elegantemente em uma relação universal, y = f(x) entre as variáveis

x =
ln(αC |I|/kBTK)

wC

(3.19)

y =
(0.1/δ0)kBTK + |I|

NC

γ (3.20)

onde αC , wC , NC e δ0 dependem do valor da assimetria e da separação entre as impurezas.

Note particularmente a presença da constante αC . Tendo em conta a origem de um termo do

tipo ln(|I|/TK) (ver Eq. (3.18)), vemos que a semi-largura D′ correta não é |I|, mas sim αC |I|,

e depende dos parâmetros do modelo. Para o nosso caso, ∆ = 1 e kfR = π, a tabela 1 em [18]

fornece os valores dessas constantes. No entanto, ao extrairmos da curva universal (Fig. 3 de

[18]) o valor para γ, obtemos um valor diferente daquele extráıdo de nossos resultados numéricos

(ver inserção das figuras 3.2 e 3.3). Essa diferença vem do tratamento mais adequado para a

assimetria part́ıcula-buraco aqui apresentado. A análise feita em [19] está correta, o que muda

são os valores numéricos para as constantes dependentes da assimetria e da separação entre as

impurezas. Ainda não temos feito a atualização desses valores.

3.3 Regime ferromagnético

Vamos considerar nessa seção o modelo de Kondo de duas impurezas com paramêtros kfR e

ρJ , tais que a interação RKKY seja negativa, ou seja, ferromagnética, e, em módulo, muito

maior do que a temperatura Kondo do modelo de uma impureza. Neste caso, a interação

RKKY não impede a existência do efeito Kondo, mas altera de modo extraordinário o modo

como o efeito acontece. Temos agora o efeito Kondo de dois estágios, conforme previsto por

Jayaprakash et. al. muito anteriormente aos cálculos numéricos. Desde que os estados do

tripleto são favorecidos, tão logo a temperatura se torne menor do que a interação RKKY,

ficaremos efetivamente com um spin S = 1 acoplado antiferromagneticamente a dois canais de

condução , os canais par e ı́mpar. Esse acoplamento não é o mesmo (ver Eq.(2.18)) e o canal

mais acoplado vai blindar parcialmente o spin S = 1, após o que, teremos efetivamente um spin
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Figura 3.2: Entropia das duas impurezas para kfR = π e ρJ = 0.1. Para temperaturas mais altas do que |I|,

a entropia vem caindo lentamente a partir do valor kB ln 4. Quando kBT ≈ |I|, a entropia decai rapidamente, o

tripleto é acessado apenas por transições virtuais o que leva ao comportamento linear com a tempeatura para

kBT ≪ |I|, que está destacado na inserção . A curva em azul representa a entropia de um sistema constitúıdo

apenas pelas impurezas onde o tripleto possui energia |I| acima da energia do singleto. A curva em vermelho

representa uma correção à curva em azul, levando em conta a presença dos elétrons de condução. Em verde

temos apenas um ajuste na região em que S ∝ T .
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Figura 3.3: Calor espećıfico das duas impurezas para kfR = π e ρJ = 0.1. Correspondentemente à queda

da entropia, temos um pronunciado pico no calor espećıfico centrado em uma temperatura da ordem de |I|/kB .

Para temperaturas T ≪ |I|/kB , o calor espećıfico é linear, comportando-se da mesma maneira que a entropia.

As curvas apresentadas são simplesmente os calores espećıficos correspondentes às curvas da figura anterior.
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S = 1/2 acoplado antiferromagneticamente ao outro canal. Dáı para frente, passamos a ter um

modelo Kondo de uma impureza.

Vamos inicialmente procecer a uma discussão das curvas de entropia e calor espećıfico para

o modelo com ρJ = 0.1 e kfR = π/2. Esses parâmetros são bastante convenientes, pois

todas as escalas caracteŕısticas estão bem separadas (Figs. 3.4 e 3.5), e podemos comprovar

a interpretação acima de modo muito contundente. A altas temperaturas, as impurezas estão

efetivamente desacopladas, e sua contribuição à entropia é igual a kB ln(4). À medida que a

temperatura é reduzida, a separação entre o singleto e o tripleto começa a ser notada, além de

haver um sinal de efeito Kondo ainda em seus estágios iniciais. Em torno da temperatura I/kB,

a entropia cai rapidamente, correspondendo essencialmente à perda de um grau de liberdade

para as impurezas (o singleto desaparece). A entropia cai a um patamar ligeiramente abaixo

de kB ln(3), o que reforça a interpretação de que também esteja ocorrendo um pouco de efeito

Kondo.

A interação RKKY obtida a partir dos autovalores numéricos é igual a

I = 7.1822 × 10−3D,

e para temperaturas maiores do que I, as curvas da entropia e do calor espećıfico podem ser bem

ajustadas seguindo a mesma argumentação utilizada anteriormente no caso antiferromagnético.

O valor extráıdo da Eq. (2.37) e multiplicado pelo fator A2
Λ é 8.758 × 10−3.

A tabela 3.2 nos mostra a dependência da interação RKKY com o parâmetro z. Compa-

rada ao caso antiferromagnético acima, agora temos uma dependência mais acentuada, parti-

cularmente porque a interação RKKY é mais intensa. Sendo mais intensa, ela tem seu valor

determinado por estados mais próximos às bordas da banda de condução , e assim são estados

bastante influenciados por operadores irrelevantes que podem apresentar forte dependência com

z.

Após o pico em RKKY, a configuração singleto das impurezas torna-se inacesśıvel, e pas-

samos a ter a configuração tripleto, e portanto, um spin S = 1 acoplado aos dois canais de

condução . Os acoplamentos a cada canal são diferentes, e se tomamos seus valores no ńıvel de
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Dependência da interação RKKY com z

z (I/D)/10−3

0.3 7.5007

0.4 7.4239

0.5 7.3486

0.6 7.2848

0.7 7.2270

0.8 7.1509

0.9 6.9824

1.0 6.5397

Tabela 3.2

Fermi,

ρJpar = ρJ(1 +
2

π
) = 0.163662..., (3.21)

ρJimp = ρJ(1 − 2

π
) = 0.036338..., (3.22)

vemos que o canal par é bem mais acoplado que o canal ı́mpar. Em primeira aproximação

podeŕıamos negligenciar o canal ı́mpar e tratar o problema de um spin S = 1 acoplado a um

canal de condução . Esse problema possui solução exata [17], obtida por Bethe Ansatz, existindo

como no caso do spin S = 1/2, curvas universais para o calor espećıfico e para a entropia. O

excelente ajuste destas curvas universais ao segundo pico na curva do calor espećıfico e à porção

correspondente na curva da entropia indica que temos essencialmente o canal par acoplado ao

spin S = 1, com o canal ı́mpar inerte nessa faixa de temperaturas.

Ao invés de apenas transladar uma curva universal até encontrar um bom ajuste, podemos

fazer algo um pouco mais esclarecedor. Com o GRN, podemos facilmente calcular o calor

espećıfico de um spin S = 1 acoplado a um canal de condução . Se fizermos o cálculo para um

modelo com banda de condução de semi-largura igual a D e ρJ = ρJpar encontraremos uma

curva centrada em uma temperatura, que daqui pra frente denotaremos por T ⋆
K , bem maior do
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que aquela em que o segundo pico do calor espećıfico das duas impurezas está centrado, que

denotaremos por T 0
K . Desde que o modelo efetivo de um spin S = 1 só começou a valer quando

a temperatura tornou-se menor do que a interação RKKY, esse modelo efetivo deve possuir

uma banda de condução cuja semi-largura seja da ordem de I. Para estabelecermos um critério

de comparação , podemos adotar dois pontos de vista:

1) admitir que ρJefetivo = ρJpar, e assim inferir a semi-largura de banda efetiva, D′. Desde

que

T 0
K

D′ =
T ⋆

K

D
= f(ρJ), (3.23)

onde f(ρJ) é uma função que pode ser determinada numericamente, temos

D′ =
T 0

K

T ⋆
K

D ∼= 3.1623 × 10−3D = 0.433I, (3.24)

que é de fato da ordem da interação RKKY;

2) ou podemos admitir que a semi-largura de banda efetiva é fixada, por exemplo, D′ = I,

e assim determinar ρJefetivo como aquele que satifaz

f(ρJefetivo) =
T 0

K

D′ . (3.25)

Para D′ = I, encontramos numericamente que ρJefetivo
∼= 0.1475, que é comparável a ρJpar.

Para temperaturas bem abaixo de T 0
K , temos efetivamente um spin S = 1/2, resultado do

primeiro estágio do efeito Kondo, acoplado a um canal de condução . Para sermos mais corretos,

numericamente podemos identificar um acoplamento ferromagnético entre este spin 1/2 e o

canal par, no entanto, um acoplamento ferromagnético é uma variável marginal que diminui

com a decréscimo da temperatura (Eq.(3.17) com ρJ > 0), tornando-se irrelevante. Temos

basicamente um problema Kondo t́ıpico, só que com uma temperatura Kondo extremamente

baixa (para os parâmetros utilizados),

T 1
K = 3.4 × 10−13D.

Isto é também confirmado pelo ajuste com a curva universal transladada apropriadamente.

O fato da curva numérica apresentar uma leve oscilação de peŕıodo ln Λ tem uma provável
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explicação. Como vimos no caṕıtulo anterior, o cálculo das propriedades termodinâmicas utili-

zando valores de Λ grandes (da ordem de 10) torna-se posśıvel através da média dos resultados

obtidos com diferentes valores de z, o outro parâmetro de discretização , e se baseia no fato de

que estes resultados devem satisfazer uma periodicidade na variável z. Se essa periodicidade for

ligeiramente perdida, os cancelamentos rigorosos nas médias em z deixam de existir e as curvas

passam a apresentar oscilações em torno do resultado correto. Devemos, portanto, compreender

a razão desta perda de periodicidade em z. A razão principal para isto vem do fato do valor da

interação RKKY estar apresentando dependência em z. Isto é um erro, não deveria ser assim.

Tal dependência ocorre porque a interação RKKY, sendo originalmente expressa por meio de

uma integração ao longo da banda de condução , é, na versão discretizada do modelo, muito

senśıvel à malha de discretização adotada. Malhas grossas terão fatalmente erros maiores do

que malhas finas. Interessantemente, essa dependência de RKKY com z só veio se manifestar

em temperaturas extremamente baixas (com as correções às energias da banda de condução

discretizada introduzidas neste trabalho, caso contrário, as oscilações se manifestariam bem

mais cedo, Fig. 1.5). Isto ocorre, pois como vimos acima, o valor I representa uma largura

efetiva a partir da qual as renormalizações dos acoplamentos ρJ passam a ser como aquelas de

modelos em que estes acoplamentos não têm dependência com a energia. Desse modo, valores

de I diferentes, representam pontos de partida diferentes para tais renormalizações . Se a dis-

persão dos valores de I em função de z for pequena, vai demorar muito para que ela se faça

notar, ou seja, esse efeito só vai ser evidente em nossas curvas a temperaturas suficientemente

baixas.

Há dois procedimentos numéricos para se lidar com tal problema enquanto não é feita uma

correção ainda mais eficaz. Podeŕıamos escolher um valor de z como referência e para os demais

iŕıamos, por tentativa e erro, variando algum operador irrelevante até atingirmos o mesmo valor

para a interação RKKY que aquele para o z de referência. Tal procedimento tem o inconveniente

de requerer um ciclo de sucessivas tentivas e erros até a uniformização da interação RKKY.

Alternativamente, podemos sempre diminuir o valor de Λ e trabalhar com malhas mais finas,

o que nos dará curvas mais corretas porque além de termos mais uniformidade em z, o valor
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da interação RKKY será mais próximo do valor do cont́ınuo. O inconveniente neste caso, é a

elevação do custo computacional.

Apesar de nossas curvas ainda apresentarem oscilações residuais, estas possuem agora am-

plitude suficientemente pequena para nos permitir análises mais quantitativas. Uma questão

prática que poderia ser investigada numericamente seria: dados os parâmetros iniciais do mo-

delo, ∆, ρJ e kfR (na região do espaço dos parâmetros em que temos efeito Kondo de dois

estágios), quais os valores de T 0
K e T 1

K? A resposta a essa questão ampliaria nosso conheci-

mento sobre o modelo de duas impurezas. Eventualmente há também no regime ferromagnético

relações universais no esṕırito daquelas reportadas em [18] e [19](Eqs.(3.19),(3.20)). Tal estudo

quantitativo tem sido apenas iniciado.
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Figura 3.4: Contribuição das duas impurezas á entropia para kfR = π/2. Obtemos excelentes ajustes para

as três partes caracteŕısticas da curva. Para altas temperaturas, kBT > I, há essencialmente quatro graus de

liberdade para as impurezas, salvo uma pequena redução devido ao acoplamento das mesmas com os elétrons

de condução . Imediatamente após kBT tornar-se menor do que I, a entropia é ajustada pela curva universal

do problema de um spin 1 acoplado a um canal de condução . Em baix́ıssimas temperaturas, temos o segundo

estágio do efeito Kondo, sendo a curva bem ajustada pela curva universal de um spin 1/2 acoplado a um canal

de condução .
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Figura 3.5: Valem aqui todas considerações da legenda da figura anterior. Duas caracteŕısticas numéricas são

viśıveis: a curva numérica possui periodicamente trechos sem pontos e, a baixas temperaturas, há claramente

uma oscilação de periodo 1 (=ln Λ/ ln 10). Os trechos falhados se devem à adoção de uma energia de corte

ligeiramente menor do que a ideal, de modo que para algumas temperaturas os resultados se desviam de modo

caracteŕıstico da curva correta e foram retirados da figura. As oscilações , no entanto, não derivam de uma

energia de corte baixa, mas sim do fato de que o tratamento da assimetria part́ıcula-buraco ainda não foi

suficientemente bom principalmente porque utilizamos Λ = 10. Na inserção vemos o resultado da média do

calor espećıfico calculado com Λ = 10 com o calculado com Λ = 9. Desde que as oscilações de cada uma dessas

curvas têm peŕıodos levemente diferentes, na região do segundo pico Kondo aconteceu de suas oscilações estarem

fora de fase e assim pudemos obter um excelente resultado fazendo a média dessas curvas.
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3.4 Competição entre o efeito Kondo e a interação RKKY

Nessa última seção , acompanharemos o “crossing-over” do regime antiferromagnético para o

regime de duas impurezas “infinitamente” afastadas, onde as aspas no termo infinitamente nos

lembram que embora estejamos qualitativamente próximos da situação de dois efeitos Kondo

independentes, o ponto fixo que descreve as energias para valores grandes de N é dado por um

hamiltoninano com |Ke(o)| < ∞ como discutido no final da seção 2.2.5.

Conforme já hav́ıamos antecipado, ainda não temos conseguido acompanhar a transição

de um regime para outro utilizando valores de Λ ≈ 10. Os resultados desta seção foram

obtidos com Λ = 4. Vamos acompanhar a transição ao longo da reta kfR = 4π/3, para

a qual a interação RKKY é antiferromagnética. Para ρJ suficientemente pequeno, tal que

|I| ≫ kBTK, esperamos uma curva razoavelmente bem aproximada pela curva correspondente

ao sistema composto apenas pelo singleto e pelo tripleto, separados pela energia I, sem elétrons

de condução . Quanto maior for a razão |I|/kBT , mais esta aproximação se verificará. Como

vimos na seção 3.2 dedicada ao regime antiferromagnético, para temperaturas bem abaixo da

interação RKKY, os comportamentos do calor espećıfico e da entropia serão sempre lineares

com a temperatura. Em baixa temperatura, as excitações são somente compostas por part́ıculas

e buracos na banda de condução e, apesar das impurezas estarem essencialmente congeladas

na configuração singleto, suas presenças ainda podem ser notadas (há transições virtuais para

o tripleto) e a densidade de estados no ńıvel de Fermi é ligeiramente aumentada em relação à

densidade de estados sem impurezas.

Na figura 3.6, as curvas da esquerda para direita estão ordenadas no sentido de ρJ cres-

cente. A primeira delas é perfeitamente ajustada pela curva de impurezas isoladas (mas com

interação RKKY), salvo em baix́ıssima temperatura onde o calor espećıfico é linear com a tem-

peratura. Seria necessário ampliarmos a figura para podermos visualizar este comportamento.

Aumentando ρJ , o modelo se aproxima da região de transição , |I| ≈ kBTK , o formato da curva

vai rapidamente passando de um pico Schottky estreito para o formato da curva universal do

efeito Kondo de uma impureza multiplicada por 2. De fato, vemos que as duas curvas mais à

direita já são bem ajustadas pela curva universal, indicando claramente a mudança de regime
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e mais ainda, indicando que para TK ≫ |I|, temos essencialmente dois efeitos Kondo de um

impureza independentes. Em baixas energias, no entanto, podemos notar diferenças entre um

regime Kondo perfeito e aquele realmente acontecendo para impurezas separadas por apenas

4/3π × kfR. Na tabela 3.3 apresentamos as defasagens no ńıvel de Fermi para os canais par

e ı́mpar. As defasagens são determinadas ajustando o espectro para grandes valores de N ao

espectro do hamiltoniano que descreve o ponto fixo,

H⋆ =
∑

p,σ

∫

dǫǫc†ǫ,p,σcǫ,p,σ + ρGe

∑

σ

∫ ∫

dǫdǫ′c†ǫ,e,σcǫ′,e,σ + ρGo

∑

σ

∫ ∫

dǫdǫ′c†ǫ,o,σcǫ′,o,σ (3.26)

que após discretização logaŕıtmica, passa a ser

H⋆ =
∑

n,p,σ

tn( f †
n,p,σfn+1,p,σ + h.c.) + Ke

∑

σ

f †
0,ef0,e + Ko

∑

σ

f †
0,of0,o, (3.27)

onde

2ρKe(o)AΛ = ρGe(o). (3.28)

Encontrados os valores de Ke e Ko que permitem um bom ajuste ao espectro numérico, as

defasagens no ńıvel de Fermi são determinadas imediatamente,

δe(o) = arctan(πρGe(o)). (3.29)

Na tabela 3.3 vemos que, dentro de um erro numérico de cerca de 4%, δe = −δo, em acordo

com a regra de Soma de Friedel[44] [45]. Langreth obteve a regra de Soma de Friedel para o

modelo de Anderson, o modelo de Kondo é um caso particular desse modelo, onde a ocupação

do ńıvel localizado é sempre igual a 1. Em [45], o resultado de Langreth é generalizado para o

modelo de Anderson de duas impurezas,

δe + δo =
π

2
× (ocupação nas impurezas), (3.30)

onde as defasagens são definidas no intervalo [0, π). Se na tabela 3.3 somarmos π às defasagens

pares, teremos δe + δo = π, como nos dá a equação (3.30) com ocupação nas impurezas igual a

2 (um elétron em cada impureza).
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Figura 3.6: Transição do regime antiferromagnético para o regime Kondo de uma impureza. Como foi

utilizado Λ = 4 e a energia de corte utilizada não foi suficientemente alta, as curvas possuem menos pontos do

que as anteriores, obtidas com Λ = 10. O tempo de processamento aumentou cerca de três vezes e se fôssemos

obter mesma densidade de pontos, o tempo aumentaria significativamente.

Defasagens no ńıvel de Fermi

ρJ |I|/kBTK ρGo δo/π ρGe δe/π

0.03 2.5984 × 1010 3.3 × 10−4 3.3 × 10−4 −2.6 × 104 −2.6 × 104

0.09 26.596 1.889 × 10−2 1.889 × 10−2 −1.817 × 10−2 −1.815 × 10−2

0.12 2.3962 0.2400 0.2056 -0.2385 -0.2046

0.13 1.3962 0.5064 0.3214 -0.5029 -0.3237

0.14 0.8823 0.7259 0.3684 -0.7191 -0.3673

0.20 0.1569 1.1499 0.4140 1.1014 -0.4104

Tabela 3.3



Caṕıtulo 4

Conclusões

Neste breve caṕıtulo conclusivo, vou procurar destacar os aspectos mais importantes do presente

trabalho, apontar suas limitações e levantar suas conseqüências e posśıveis desdobramentos.

Resultados para o calor espećıfico nestes modelos de impurezas magnéticas em metais são

notoriamente dif́ıceis de ser obtidos. Foi assim com o modelo o modelo Kondo de uma impureza,

em que o calor espećıfico só pôde ser obtido pelo grupo de renormalização numérico ainda em

1981[43], graças à observação de que esse modelo poderia ser mapeado num modelo sem spin

e portanto, ter o custo computacional enormemente reduzido. A obtenção do calor espećıfico

diretamente a partir do modelo Kondo de uma impureza bem como para outros modelos de

uma impureza a custos computacionais razoáveis teve de esperar até o ińıcio da década de 90,

tendo tornado-se viável em virtude da idéia de utilizar o parâmetro z durante a discretização ,

o que, como vimos, permite a adoção de malhas bastante grossas (Λ ∼ 10).

Com o modelo de duas impurezas, o “truque” do z já havia sido descoberto e no entanto,

os resultados obtidos ainda não eram satisfatórios. Aparentemente poderia ser apenas um pro-

blema de carência de recursos computacionais, pois como vimos as curvas a partir das quais

extráımos o calor espećıfico apresentam oscilações com amplitudes significativamente maiores

(uma ou até duas ordens de magnitude) do que o resultado final, de modo que poderia se

suspeitar da falta de precisão na geração dos dados para cada valor de z e do conseqüente com-

prometimento do resultado final. Esta hipótese foi sendo descartada após tentativas explorando

cada vez mais recursos computacionais apresentarem os mesmos resultados.

91
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O mérito desta contribuição à técnica do grupo de renormalização numérico foi reconhecer

uma limitação do procedimento de discretização para malhas grossas, que uma vez corrigida

possibilitou a obtenção do calor espećıfico. A correção aqui introduzida ainda requer uma

justificativa mais rigorosa e mesmo uma formulação que permita dominar completamente o

uso de malhas grossas para problemas em que a dependência dos acoplamentos com a energia

seja fisicamente relevante. A limitação aparece claramente quando consideramos parâmetros

na região de transição entre os regimes antiferromagnético e Kondo de uma impureza, onde

fomos obrigados a refinar a malha de discretização . Acredito ser posśıvel depurar a correção à

discretização de modo a possibilitar trabalhar com valores de Λ da ordem de 10 também nessa

zona de transição .

No que concerne o modelo Kondo de duas impurezas, conforme estabelecemos desde o ińıcio,

sua f́ısica já é essencialmente entendida desde o trabalho de Jayaprakash et. al.[2], no entanto,

ainda podem ser feitas análises mais minuciosas, capturando aspectos mais sutis do modelo,

que demandam ou sua solução exata ou um extenso trabalho numérico. No último caso, a

possibilidade de utilizar malhas mais grossas com confiança é extremamente bem-vinda.

Um estudo imediato a ser feito é o exame do procedimento desenvolvido nesta tese frente

à diferentes dependências com a energia para os acoplamentos. Tal estudo deveria, prioritaria-

mente, ser feito no modelo de Anderson de uma impureza, onde a dependência dos acoplamentos

com a energia é o ingrediente essencial dentro da aproximação DMFT (“Dynamical Mean Fi-

eld Theory”)[33]. Um posśıvel plano para isto seria inicialmente testar o caso não interagente

comparando com a solução exata. Havendo sucesso nesta etapa, trataŕıamos o caso interagente

comparando resultados obtidos com uma malha grossa (Λ ∼ 10) com aqueles obtidos com uma

malha fina (Λ ∼ 2), onde os resultados são essencialmente exatos.

Apesar das limitações ainda existentes, a correção introduzida abre a perspectiva de desen-

volver estudos para o modelo de Anderson de duas impurezas, que é um modelo mais rico que o

modelo Kondo, apresentando uma varieade maior de regimes. De fato, temos dado seqüência à

investigação da densidade espectral dos ńıveis localizados iniciada na tese de C. A. de Paula[46].

Neste trabalho, foram encontradas dificuldades na interpretação dos resultados para o regime
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antiferromagnético, que, agora, acreditamos serem posśıveis de ser superadas. O estudo do

modelo de Anderson de duas impurezas tem duas motivações : uma é puramente teórica, de

compreender completamente o modelo; a outra, muito mais instigante, é a possibilidade de

fazer contato com realizações experimentais.

Há situações experimentais para as quais o modelo de Anderson de duas impurezas pode ser

adequado. Uma delas é a generalização do dispositivo que ficou conhecido como SET (“Single

electron transistor“)[47] que passaria a conter dois pontos quânticos, cada um deles efetivamente

descrito como uma impureza[48], que na situação mais simples teria apenas um orbital. Dado

que com um ponto quântico o modelo de Anderson tem permitido compreender adequadamente

o comportamento do dispositivo, a presença de dois pontos quânticos nos conduz diretamente ao

modelo de duas impurezas[49] [50]. Há a possiblidade de dois arranjos experimentais básicos,

um em que os pontos quânticos estejam em série (com acoplamento inter-dots) e outro em

que eles estejam em paralelo (com ou sem acoplamento inter-dots). A segunda realização

experimental envolvendo o modelo de Anderson de duas impurezas é aquela de duas impurezas

magnéticas adsorvidas sobre a superf́ıcie de um metal não-magnético, por exemplo átomos

de cobalto sobre ouro. Este sistema é estudado pela técnica de STM (“Scanning Tunneling

Microscopy”) e, interessantemente, com o uso da ponta do microscópio é posśıvel arrastar um

átomo, de cobalto por exemplo, e deixá-lo em uma determinada posição com uma precisão de

poucos angstrons. Isto permite a confecção de um sistema em que duas impurezas estejam

próximas uma da outra e suficientemente afastadas de todas as demais, configurando uma

situação excelente para a descrição por um modelo de duas impurezas.

O fato das impurezas estarem sobre a superf́ıcie naturalmente introduz diferenças em relação

ao caso normalmente considerado, em que as impurezas estão imersas no metal, porém isto não

deve ser um obstáculo muito grande à formulação do modelo, ainda que se saiba experimen-

talmente que os detalhes microscópicos da supeŕıficie (orientação , parâmetro de rede) devam

ser levados em consideração para eventual comparação com resultados experimentais. Para a

análise dos experimentos de STM, a propriedade relevante é exatamente a densidade espectral

dos orbitais localizados[51], de modo o presente trabalho, tornando mais confiáveis os resultados
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para a densidade espectral, vem contribuir para um futuro trabalho objetivando a interpretação

de experimentos com duas impurezas magnéticas adsorvidas sobre uma superf́ıcie metálica.

Gostaria de mencionar, finalmente, o posśıvel estudo de um problema de três impurezas, em

que também haverá dependências t́ıpicas dos acoplamentos com a energia, e dado seu elevado

custo computacional (três canais de condução ), torna-se imperativo o uso de malhas grossas. O

gradativo aumento do número de impurezas pode trazer informações relevantes para a classe de

materiais genericamente chamados de férmions pesados, cujo comportamento f́ısico, acredita-se,

possa ser razoavelmente bem descrito por um modelo de Anderson periódico.



Apêndice A

Discretização logaŕıtmica para as novas

energias de condução

Vamos considerar o modelo de Anderson sem correlação para desenvolver o procedimento de

discretização , que, entretanto, é facilmente adaptável ao modelo Kondo,

H =

∫ 1

−1

ξc†ξcξ dξ +

∫ 1

−1

dξ ω(ξ)(c†ξcd + h.c.) + ǫdc
†
dcd. (A.1)

Definimos o operador

f0 = A−1

∫ 1

−1

dξ ω(ξ)cξ, (A.2)

onde

A =

√

∫ 1

−1

dξ ω2(ξ) (A.3)

garante que {f0, f
†
0} = 1. Com f0, o hamiltoniano é reescrito como

H =

∫ 1

−1

ξc†ξcξ dξ + A(f †
0cd + h.c.) + ǫdc

†
dcd. (A.4)

Tendo em conta a banda de condução discretizada logaritmicamente, dentro de cada inter-

valo vamos introduzir uma base discreta, cujos estados serão criados pelos operadores

a†
np ≡

∫

In

Φnp(ξ)c
†
ξ dξ, (A.5)

sendo as funções Φnp(ξ) escolhidas de modo que, para cada n, ou seja, para cada intervalo,

tenhamos uma base completa com respeito às funções restritas a In. As funções Φnp(ξ) serão,

95
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por definição , nulas fora do intervalo In e serão tomadas como ortogonais segundo o produto

escalar

< ψ|φ >=

∫

In

gn(ξ)ψ⋆(ξ)φ(ξ) dξ. (A.6)

Note que estamos permitindo a presença de uma função peso, g(ξ), na definição do produto

escalar. Tal função será escolhida de modo conveniente, no entanto, devemos frisar que estamos

sendo mais gerais do que no procedimento padrão, em que tal função é simplesmente constante

e igual a 1. Por ora, vamos apenas estabelecer que g(ξ) será real e positiva (para termos um

produto escalar positivo definido).

Teremos, portanto, a seguinte relação de ortogonalidade,

< Φnp|Φnp′ >= Nnpδp,p′ , (A.7)

onde a constante de normalização será definida oportunamente.

O próximo passo será inverter a relação (A.5),

c†ξ =
∑

np

βnp(ξ)a
†
np. (A.8)

Substituindo (A.5) em (A.8), temos

c†ξ =
∑

np

βnp(ξ)

∫

In

Φnp(ξ
′)c†ξ′ dξ

=

∫

dξ′

[

∑

np

βnp(ξ)Φnp(ξ
′)

]

c†ξ′ , (A.9)

de onde obtemos que o termo entre colchetes na equação (A.9) deve ser igual a função δ−Dirac,
[

∑

np

βnp(ξ)Φnp(ξ
′)

]

= δ(ξ′ − ξ). (A.10)

Multplicando ambos os lados de (A.10) por g(ξ′)Φ⋆
n′p′(ξ

′) e integrando em ξ′ ao longo do eixo

real, teremos

βn′p′(ξ) =
g(ξ)Φ⋆

n′p′(ξ)

Nn′p′
(A.11)

que levada à Eq.(A.8) nos permite completar a inversão,

c†ξ =
∑

np

g(ξ)Φ⋆
np(ξ)

Nnp

a†
np. (A.12)
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Da definição (A.5) temos

{anp, a
†
n′p′} = δn,n′

∫

In

dξ Φ⋆
np(ξ)Φn′p′(ξ), (A.13)

que, dada a relação de ortogonalidade satisfeita pelas funções Φnp, pode não ser igual a δn,n′δp,p′ ,

ou seja, os estados ocupados por elétrons criados pelos operadores a†
np formam uma base que

não é ortonormal.

Vamos agora substituir (A.12) em (A.2) para escrever o operador f0 em termos dos opera-

dores anp

f0 = A−1
∑

np

[
∫

In

dξ ω(ξ)
g(ξ)Φnp(ξ)

Nnp

]

anp. (A.14)

Para abrir caminho à simplificação usual do procedimento GRN, vamos escolher as funções

Φnp de modo que

Φ⋆
n0(ξ) = αnω(ξ), (A.15)

nos permitindo, em virtude da relação de ortogonalidade (A.7), eliminar exatamente todos os

estados com p 6= 0 da expressão para f0. Ou seja, estamos escolhendo nossa base de funções

do modo mais conveniente. De fato, vamos explicitamente definir apenas uma função em

cada intervalo, como veremos mais adiante, as demais funções não precisarão ser determinadas

explicitamente. Como o lado direito de (A.15) é real, Φn0(ξ) é real. Os coeficientes αn serão

determinados mais adiante.

Temos portanto,

f0 = A−1
∑

n

α−1
n

[
∫

In

dx Φ2
n0g

⋆(ξ)

]

/Nn0an0

= A−1
∑

n

α−1
n an0. (A.16)

O passo seguinte será reescrever o termo da banda de condução no hamiltoniano (A.1) em

termos dos operadores anp. Para compatibilidade com a etapa subsequente de tridiagonalização,

é conveniente que os estados da nossa base sejam normalizados. Desse modo vamos definir os

operadores

ãnp = γnpanp, (A.17)
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onde as constantes γnp são escolhidas de modo que {ãnp, ã
†
np} = 1, e pela Eq.(A.13), temos

γ2
np =

1
∫

In
dξ Φ⋆

np(ξ)Φnp(ξ)
. (A.18)

Em particular, para p = 0, temos,

γ2
n0 =

1

α2
n

∫

In
dξ ω2(ξ)

. (A.19)

A banda de condução (o primeiro termo do lado direito da Eq.(A.1)) ao ser reescrita em

termos dos operados ã†
np e ãnp adquire a forma

Hbc =
∑

n,p,p′

hn
p,p′ ã

†
npãnp′ , (A.20)

sendo os elementos de matriz

hn
p,p′ =

∫

In
dξ ξ g2(ξ) Φnp(ξ)Φnp′(ξ)

N 2
np γnpγnp′

. (A.21)

Até o momento, temos escolhido convenientemente as funções Φn0(ξ), garantindo que a

impureza se acople apenas aos estados (n, p = 0). No entanto, ainda não temos determinado

a função peso g(ξ). Devido ao desacoplamento entre os estados (n, p 6= 0) e a impureza, é

prática corrente na aplicação do grupo de renormalização numérico a estes modelos de impureza

descartar todos os termos os estados (n, p 6= 0), verificando, a posteriori, que tal aproximação foi

de fato boa. Tal aproximação é tanto melhor quanto menor for o parâmetro de discretização Λ,

de modo que para acelerarmos a convergência de um cálculo feito com valor de Λ relativamente

grande para o resultado do limite Λ → 1 (o cont́ınuo), seria extremamente desejável que nós

pudéssemos descartar exatamente aqueles estados (n, p 6= 0). Tendo em vista a Eq.(A.21) e a

relação de ortogonalidade, Eq.(A.7)), se fizermos

ξg2(ξ) = Cg(ξ), (A.22)

ou seja,

g(ξ) =
C

ξ
, (A.23)

onde C é uma constante qualquer, os elementos de matriz fora da diagonal serão nulos. Por

simplicidade, vamos adotar C = 1 para ξ > 0 e C = −1 para ξ < 0, ou seja,

g(ξ) =
1

|ξ| . (A.24)
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Embora aparentemente tenhamos conseguido uma maneira exata de descartar os estados

(n, p 6= 0), na verdade isto não foi atingido de modo rigoroso, pois estados no mesmo subin-

teravo In com diferentes ı́ndices p não são ortogonais (Eq. (A.13)). Assim o estado a†
n,0|∅〉

tem projeção sobre os demais estados a†
n,p|∅〉, p 6= 0. Esta é origem da melhoria do processo

de discretização que aqui formulamos: mesmo descartando os estados com p 6= 0 de nosso

hamiltoniano, mantemos alguma projeção sobre eles, o que não acontece no procedimento tra-

dicional, onde retendo apenas os estados com p = 0 e removendo do hamiltoniano os termos de

acoplamento desses estados com os de p 6= 0, toda a contribuição desses últimos é perdida.

Assim, a banda de condução é simplificada para

Hbc =
∑

n

ǫnã†
n0ãn0, (A.25)

com ǫn = hn
00.

As constantes de normalização Nn0 podem ser prontamente determinadas, uma vez que

temos as funções Φn0(ξ) = αnω(ξ) e a função peso g(ξ) = 1/|ξ|,

Nn0 =

∫

In

g(ξ)Φ2
n0(ξ) dξ = α2

n

∫

In

ω2(ξ)/|ξ| dξ. (A.26)

Levando a expressão de Nn0, γn0 e Φn0(ξ) em (A.21), obtemos, finalmente as energias da

banda de condução discretizada utilizadas nos cálculos dessa tese,

ǫn =

∫

In
ω2(ξ) dξ

∫

In
ω2(ξ)/ξdξ

. (A.27)

Embora, essas energias tenham sido determinadas, como explicado no caṕıtulo 2, de uma

forma ad hoc, elas, de fato, são a melhor escolha que podeŕıamos ter feito e ficam agora perfei-

tamente justificadas.

Notemos ainda que a constante de proporcionalidade αn não precisou ser determinada, ela

desaparece da expressão para as energias ǫn, sendo, portanto, uma constante arbitrária, que

podeŕıamos ter feito igual a 1 desde o ińıcio. Vale notar que duas funções g(ξ) diferindo por

uma constante multiplicativa também gerariam as mesmas energias ǫn.

Vamos ressaltar alguns aspectos da Eq.(A.27). Para uma função ω(ξ) = constante, as ener-

gias resultantes seriam iguais às energias habitualmente utilizadas nos cálculos GRN (obtidas
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ao se adotar g(ξ) = 1) divididas por

AΛ =
Λ + 1

Λ − 1

ln Λ

2
. (A.28)

Este fato é extremamente interessante, pois, a prinćıpio, nos permite deixar de introduzir o

fator AΛ nos hamiltonianos a serem resolvidos por GRN . Em todos os testes que temos feito,

tanto no modelo de Anderson quanto no modelo Kondo, isto se verifica, e nos casos em que os

resultados numéricos convergem mais lentamente para o limite do cont́ınuo, a Eq.(A.27) tem

se mostrado mais eficiente para essa convergência, isto é, para um dado Λ > 1, a Eq.(A.27)

fornece um resultado mais próximo daquele referente ao cont́ınuo do que a forma usual para

as energias. Em vista do desacoplamento total, visto acima, decorrente da correta escolha da

função peso, essa maior rapidez de convergência não é surpreendente. E, como visto na tese,

tal ganho em convergência foi absolutamente imprescind́ıvel para o cálculo do calor espećıfico

do modelo Kondo de duas impurezas trabalhando-se com malhas grossas de discretização .

Com relação aos resultados para o modelo Kondo de 2 impurezas, não t́ınhamos nos dado

conta de que podeŕıamos deixar de introduzir o fator AΛ no hamiltoniano, de modo que também

multiplicamos as energias de condução obtidas pela Eq.(A.27) por esse fator (para recuperar

a fórmula padrão, que julgávamos ser a correta ao menos para acoplamentos independentes

da energia). Assim tudo se passa como se tivéssemos multiplicado todo o hamiltoniano por

AΛ. O resultado ĺıquido é que as propriedades termodinâmicas obtidas por nós em uma dada

temperatura T correspondem de fato à propriedade à temperatura T/AΛ, ou

Propreal(T ) = Propnosso(AΛT ),

de modo que precisamos transladar nossas curvas de log AΛ para a esquerda (as curvas em

escala logaŕıtmica).

Cabe ressaltar que para problemas em que os acoplamentos dependem da energia, as energias

da banda de condução obtidas pela Eq.(A.27) e as energias obtidas pelos procedimento padrão

(com g(ξ) = 1) não mais diferem apenas por uma constante multiplicativa. Os nossos resultados

tanto no caso do modelo de Anderson de duas impurezas e sem correlação quanto para o modelo

Kondo de duas impurezas apontam na direção de que a Eq.(A.27) propicia uma convergência
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ao limite do cont́ınuo muito mais rápida.

Se considerarmos que

ǫn =

∫

In
ω2(ξ) dξ

∫

In
ω2(ξ)/ξ dξ

=

∫

In
ξω2(ξ) d ln(|ξ|)

∫

In
ω2(ξ) d ln(|ξ|) , (A.29)

podemos ver mais claramente o significado desta expressão para as energias. Com relação à linha

geral de discretização logaŕıtmica visando dar pesos iguais a todas as escalas, parece, no final

das contas, mais natural que as energias da banda de condução discretizada logaritmicamente

sejam dadas por médias com pesos d ln(|ξ|) ao invés de pesos dξ.
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