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RESUMO

As tªcnicas do grupo de renormalizaç~o, desenvolvidas

originalmente por Wilson para o problema Kondo, são aplicadas, p~

Ia primeira vez, ao problema de relaxação de spins nucleares em

ligas magnéticas diluídas. Desenvolve-se um formalismo para calc~

lar o tempo de relaxação longitudinal Tl válido para todas as fai

xas de temperatura O < kBT < D, onde D é a largura da banda. Em pa!:

ticular, para T=O deriva-se uma expressão analítica para TI; para

distâncias R, entre o núcleo e a impureza, muito grandes compara

das com o inverso do momento de Fermi kF o resultado recai na ex

pressão obtida por Korringa para o tempo de relaxação de spins nu

cleares em metais puros. Diminuindo-se kFR, TI aumenta, tornando

-se infinito no limite kFR~O.

Desenvolve-se um método numérico para o cálculo do tem-

po de relaxação a temperaturas finitas. Para estimar a precisao

desse método, calcula-se TI no limite T~O; o resultado desse cál

culo concorda muito bem com a expressão analítica obtida anterior

mente.

o resultado de TI para T~O concorda com aquele obtido

recentemente por Roshen e Saam, que analisaram este problema usa~

do a teoria de líquido de Fermi de Nozieres apenas no limitey~co.
Apontam-se as deficiências no tratamento desses autores para o ca

so de kFR finito, onde seus resultados discordam daqueles aqui de

rivados.
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ABSTRACT

The renormalization group techniques developed by Wilson

for the Kondo problem are applied, for the first time, to the

calculation of nuclear spin relaxation rates in dilute magnetic

alloys. A procedure that calculates the longitudinal relaxation

time TI over the entire temperature range O < kBT < D, where D is

the conduction bandwidth, is introduced. In particular for T=O an

analytical expression for Tl is derived; for distances R between

the impurity and the nucleus large compared to the inverse Permi

momentum kF, the result is identical to Korringa's expression for

the nuclear spin relaxation rate in the pure metal. Por smaller

kpR, T1 increases and becomes infini te as kpR -+0.

A numerical approach)capable of calculating Tl at

finite temperatures, is presented and tested by calculating Tl

for T -+ O; the numerical resul ts are in excellen.t agreement wi th

the analytical expression discussed above.

Only for kFR -+ co do the resul ts for T1 at T=O agree wi th

those found by Roshen and Saam, who recently analysed this problem

in the light of Nozieres's Fermi liquid theory. The reasons for

the discrepancy for finite kFR are discussed.
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CAPITULO I

INTRúDUÇ~O

Durante as últimas três décadas, muitos autores têm in-

vestido consideráveis esforços para explicar o comportamento de

impurezas magnéticas isoladas, imersas em metais não magnéticos .

Experimentalmente, medem-se as contribuiç6es de impurezas para as

propriedades de ligas magnéticas diluídas tais como, resistivida-

de elétrica, calor especifico, susceptibilidade magnética, tempo

de relaxação nuclear, etc. A explicação teórica desses resultados

experimentais envolve a solução de um dificil problema de muitos

corposl,2, hoje conhecido corno problema Kondo devido às primei-

ras tentativas feitas por esse autor para resolvê-lo.

De fato, Kond03 (1964) foi o primeiro a mostrar que o

acoplamento magnético entre uma impureza localizada e os eletrons

de condução é responsável pelo aparecimento de um minimo na depe~

dência da resistividade das ligas diluidas corno função da tempera

turai esse minimo já havia sido observado experimentalmente mui

tos anos antes do trabalho de Kondo, permanecendo até então sem

qualquer explicação teórica. Ã temperatura em que ocorre esse mi

nimo, passou-se então chamar temperatura de Kondo.

Não obstante o êxito obtido por seu trabalho, sob o po~

to de vista de interpretação dos resultados experimentais, Kondo

criou um novo problema, urna vez que o cálculo perturbativo da re-

sistividade diverge quando a temperatura se anula. Esse novo pro

blema teórico foi investigado por muitos autores durante os anos

que se seguiram à publicação do trabalho de Kondo, tendo finalmen

te sido resolvido por Wilson4 , em 1975, através de um método não

perturbativo baseado em sua teoria de grupo de renormalização.

Esse método desenvolvido por Wilson para tratar o pro-
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blema Kondo, tem sido largamente utilizado nos últimos anos, com

bastante êxito, na solução de problemas que apresentem o mesmo ti

ofoi usado para tratar

7 8
problema Kondo e o modelo de Anderson , ambos para o caso de du-

po de divergência encontrada no problema Kondo, tal como o modelo

de AndersonS, no caso de uma impureza e o problema de absorção de

raios-x6~ mais recentemente esse método

as impurezas que interagem mutuamente.

Nesta dissertação, aplicaremos as técnicas de Wilson p~

ra analisar o problema da contribuição de impurezas magnéticas p~

ra a taxa de relaxação de spins nuclearesdo metal hospedeiro, em

ligas diluídas. Vários autores têm-se dedicado a este prcblema, no

caso de temperaturas altas (isto é, temperaturas muito acima da

temperatura de Kondo) embora os resultados obtidos neste caso nao

estejam de pleno acordo com os resultados experimentais disponí

. 9
velS .

Em 1980, Roshen e SaarnlOtrataram pela primeira vez esse

problema no caso de temperaturas baixas (istoé, muito menores que

a temperatura de Kondo) usando diretamente os resultados de uma ~

proximação de liquido de Fermi, desenvolvida por Nozieresll para

o problema Kondo. Nesse trabalho, Roshen e Saam descreveram os esta

dos eletrônicos de condução como estados-s de espalhamento, leva~

do em conta os efeitos da impureza apenas na defasagem das funções

de onda eletrônica. Infelizmente o problema que eles tentaram re-

solver não tem simetria esférica e sim uma simetria de dois cen-

tros definidos pela impureza e o núcleo cuja relaxação se observ~

respectivamente. Uma vez que o tratamento de Nozieres admite de

partida um sistema com simetria esférica, espera-se

no tratamento de Roshen e Saam.
•
deficiência

De fato, os resultados por eles obtidos concordam com

aqueles que aqui serão derivados num tratamento mais rigoroso ap~

nas no caso em que impureza e núcleo estão separados por uma dis-

tância infinita. Mais ainda, uma vez que os resultados de Nozieres
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sao válidos somente para temperaturas muito próximas de zero, os

resultados de Roshen e Saam estão restritos a essa faixa de tempe-

ratura ..

Embora a análise que será desenvolvida neste trabalho

só discuta o caso de baixas temperaturas, o formalismo que
~

sera

elaborado pode ser aplicado a todas as faixas de t~aturas, des

de T» TK até T« TK, onde TK e a temperatura de Kondo.

As próximas seções deste capítulo serão dedicadas a um

breve histórico, e a partir do Capítulo II começaremos a análise

do problema.

1.1 - O Problema Kondo

A presença de momentos magnéticos localizados em ligas

diluídas tem consequências importantes nas propriedades estáticas

e dinâmicas dessas ligas. Até 1963 muitos trabalhos experimentais

mostravam a ocorrência de um mínimo nas medidas de resistividade

de algumas ligas em função da temperatura (ver figo 1.1) e nenhu-

ma teoria existente explicava como isso ocorria. Paralelamente,

medidas de susceptibilidade dessas. ligas indicavam a existência

de moment0~ localizados. Uma análise mais cuidadosa dessas medi-

das revelavam uma correspondência um a um entre o fenômeno de re-

sistência mínima e a ocorrência de momentos localizados;
3

Kondo
.

postulou então que esse fenômeno só ocorria em ligas magnéticas e

calculou uma contribuição à resistividade originada da interação

entre os eletrons de condução e o momento localizado e como resul

tado obteve um termo proporcional a in T. Esse termo, combinado
•

com a resistividade da rede, dá origem à resistividade mínima que

era encontrada experimentalmente.

Embora os resultados do cálculo perturbativo de Kondo

sejam satisfatórios sob o ponto de vista de comparação com as me-

didas experimentais, o termo logarítmico colocou um novo problema

de divergência que ocorre quando a temperatura vai a zero, diver-
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FIG. 1.1 - Representaç~o esquemãtica da resistividade

de algumas ligas magnéticas diluidas em

função da temperatura. Ao contrário do que

acontece em metais contendo impurezas nao

magnéticas, a resistividade dessas ligas

apresenta um valor minimo numa temperatura

caracteristica TK conhecida como temperat~

ra de Kondo. No canto superior direito de~

ta figura, representa-se a contribuição da

impureza magnética para a resistividade (i~

to é, resistividade da liga menos resisti

vidade do metal) 6p em função da temperat~

ra.
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gência essa que tem sido encontrada em todas as propriedades des-

sas ligas, quando calculadas perturbativamente. Esse problema, que

indica uma falha da teoria de perturbação, tem interessado a mui

tos autores e diversos enfoques teóricos foram propostos na déca-

da que seguiu o trabalho de Kondo; esse problema foi finalmente

resolvido por Wilson4, em 1975, que usou um método não perturbat~

vo por ele desenvolvido, para calcular a contribuição da impureza

à susceptibilidade X, tendo obtido o resultado mostrado na

1. 2.

figo

Esse método, que descreveremos em detalhes no Capitulo

III, consiste em desacoplar sistematicamente as várias escalas de

energia na banda de condução, que são responsáveis pelo apareci 

mento daquela divergência, e tratar numericamente apenas as esca-

Ias que sejam relevantes quando comparadas com escala da tempera-

tura (isto é, KBT). Como resultado da aplicação dessa técnica ao

problema Kondo, Wilson encontrou que esse problema se separa em

três regiões fisicamente distintas, dependendo se a temperatura

que estamos considerando é maior, menor ou da ordem de uma tempe

ratura caracteristica,' dada por TK= (D/kB)!fPJT e-l/lpJI - que a

grosso modo é igual à temperatura onde a contribuição dos termos

perturbativos torna-se da ordem do termo não perturbado, no cálcu

10 de Kondo - sendo p a densidade de estados, J a constante de

troca e D a largura da banda. Para T»TK, os resultados encontra-

dos por Wilson são aproximadamente iguais àqueles para eletrons

de condução e impureza desacoplados, isto é, para J=O; por exem -

pIo, a contribuição da impureza para a susceptibilidade é aproxi-
•

madamente dada por TX= (g~B)2/4kB conforme se esperaria para um

momento magnético livre correspondente a spin 1/2. No caso T «TK,

uma nova situação é encontrada na qual a impureza está fortemente

acoplada à banda de condução na formação do estado singleto com

um eletron, o que é equivalente a se tomar um acoplamento efetivo

.1= - 00; para a susceptibilidade encontra-se TX = O que é caracteris
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0,1

FIC. 1.2 - Contribuição de. uma impureza de spin 1/2 para

a suscetibilidade magnética de ligas diluidas,

como função da temperatura, normalizada pela

temperatura de Kondo em escala logaritmica, de

rivada por Wilson ( Ref. 4) a partir do Hami.,!

toniano de Kondo (esquemático). Para !PJ!«l ,

onde P é a densidade de estados e J a constan

te de acoplamento, esta curva e independente

de Jt e portanto universal; observa-se no e~

tanto que a temperatura de Kondo TK depende de
J (ver texto).
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tico de uma entidade não magnética. Para T ~TK' a curva da susceE

tibilidade interpola entre esses dois extremos.

Com argumentos envolvendo apenas comparações entre as

várias escalas de energia do problema, podemos interpretar quali-

tativamente os resultados obtidos por Wilson para T »TK e T« TK .

Uma vez que o sistema está em equilíbrio térmico com um reservató

rio a uma temperatura T, podemos associar a essa temperatura

tempo de coerência do sistema TT'V"h/kBT que define a duração

uma medida sobre o sistema. Outra escala que encontramos no

um

de

uro-
I..

blema está relacionada com o tempo de vida lJ da impureza num es

tado Zeeman, devido ao acoplamento desta com os eletrons de condu

ção. Para temperaturas altas, 'T é pequeno, de modo que 'J»'T

uma vez que o tempo de medida ~ muito menor do que o tempo neces-

sário para a impureza inverter seu spin, qualquer medida relativa

ao spin da impureza mostrará então que o valor m~dio de S , obserz -

vado nessa medida, será 1/2 ou -1/2, o que implica numa impureza

livre. Por outro lado, quando a temperatura ~ pequena" e gran-T

de de modo que, 'J«'Ti logo, uma medida relativa ao spin da imp~

reza mostrará que o valor m~dio de S , observado nessa medida, sez

rá nulo, o que ~ característico de uma entidade não magnética. As

sim, para altas temperaturas X segue a lei de Curie [TX= (~B)2/4~

enquanto TX se aproxima de zero para baixas temperaturas. A tem-

peratura de Kondo TK, que separa as regioes de altas e baixas tem

peraturas, corresponde à temperatura em que 'J~TT'

1.2 - Tempo de Relaxação Spin-Rede

Nesta seçao, apresentaremos sucintamente o conceito de

tempo de relaxação spin-rede, sem entrarmos em detalhes de como

determiná-lo. O cálculo desse tempo para spi.ns nucleares em ligas

magn~ticas diluídas será mostrado a partir do próximo Capítulo.
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Para fixar idéias, consideraremos urna amostra contendo

vários núcleos idênticos não interagentes entre si; suponhamos que

cada núcleo tenha um spin 1=1/2 e que inicialmente o sistema es

teja colocado num cam.PJmagnético nulo. Nesta situação os núcleos se

distribuem igualmente entre os dois níveis Zeeman, que possuem a

mesma probabilidade de ocupação, e nenhuma magnetização macroscó-

pica será detetada urna vez que esta depende da diferença de popu-

lação entre esses níveis. Se aplicarmos agora um campo
...

magnetlco

finito, os níveis Zeeman terão diferentes probabilidades de ocup~

ção e neste caso se desenvolverá uma magnetização macroscópica ao

longo da direção desse campo magnético. O tempo médio que deoorre entre a

aplicação do campo e o estabelecimentode uma magnetização de equilí-

brio da amostra, é chamado tempo de relaxação longitudinal ou

tempo de relação spin-rede, convencionalmente denotado por Tl' tem

po esse que deve depender da natureza das interações microscópi-

cas entre os spins nucleares e a rede. (A palavra rede representa

aqui genericamente todos os outros graus de liberdade do sistema

com quem os spins nucleares possam interagir.)

De fato, para se estabelecer uma magnetização na amos-

tra, alguns núcleos fazem transições do nível de maior energia

(correspondente a momentos magnéticos antiparalelos ao campo) pa-

ra o nível de menor energia, e em consequência o sistema de nu-

cleos libera um excesso de energia. Uma vez que neste processo a

energia deve ser conservada, conclui-se que deva haver um mecanis

mo de interação entre spins nucleares e a rede, mecanismo esse que

permita à rede absorver o excesso de energia. Em síntese, podemos

dizer que o grau de magnetização de uma amostra depende da capac~

dade da rede em absorver energia e o tempo TI para se estabelecer

essa magnetização está relacionado com a eficiência dos mecanis 

- 12
mos de interaçao .

De passagem, mencionaremos, apenas, um outro tempo de



relaxação, denominado tempo de relaxação transversal e

9

denotado

por T2, tempo esse que está relacionado com evolução da magnetiz~

çao transversal. Um dos possíveis mecanismos para T2, em sólidos,

e a interação mútua entre os spins nucleares.

1.3 - Medida do Tempo de Re1axaçio T1

~ãrias técnicas experimentais têm sido usadas para me-

dir o tempo de relaxação TI' a maioria delas baseada em métodos

transientes. Um desses métodos que é usado para essa medida é o

chamado decaimento de indução livre, que passamos a descrever a

. 13
segulr

Consideremos um sistema de spins nucleares e vamos su-

por que nesse sistema já se tenha estabelecido a magnetização de

equilíbrio M , ao longo do campo (estático) H . Apliquemos entãoo o
+ +

um campo magnético Hl circularmente polarizado, transversal a Ho.
+

(Os efeitos do campo Hl sobre a magnetização são mais facilmente

descritos por meio de um sistema de coordenadas girantes.14). Se

a frequência w de Hl satisfaz a condição de ressonância, isto e,
+

W = W = yH , o campo efetivo, visto do sistema girante com Hl aoo o

longo do eixo-x', é Hef = Hl e a frequência com que a magnetização
~ ••• f"'"t •• + ...

precessa em torno de Hl e entao yHl. Asslm, desllgando-se Hl apos

um tempo t = t satisfazendo a condição yHlt = TI/2, temos produzi-w w

do um pulso de 900 (como é comumente conhecido na literatura) pu.!.

so esse que gira a magnetização, incialmente ao longo de z, para

o plano x' - y'. Se t = 2t , geramos um pulso de 1800, ~ assim porw

diante. Na figura 1.3 representamos esquematicamente os efeitos

de um único pulso de 900• Os eventos daquela figura são descritos

á seg~ir.

+
A. - Aplica-se um campo H ao sistema de spins e esperao

-se um tempo maior do que TI' para que a magnetização de equilí -
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brio M seja estabelecida.o

B. - Com um pulso de 900, gira-se essa magnetização pa-

ra o plano x' - y', que então precessa em torno de li com uma freo

quência w , induzindo uma corrente na bobina, que inicialmente eo
+

proporcional a M .o

C. - Esse evento é melhor entendido, idealizando-se a

seguinte situação. Consideremos que a amostra esteja colocada num

campo li , não homogêneo; vamos então dividir essa amostra arbitráo

riamente, digamos em cinco regiões, de maneira que em cada uma

delas os momentos individuais precessem em fase. Caracterizemos

então cada região por um elemento de magnetização. Dos cinco ele

mentos que representamos na figura, apenas um precessa com frequ~

cia w , enquanto que dois precessam com frequências maiores e oso

outros dois com frequências menores do que w • Após o . intervaloo

de tempo BC, esses cinco elementos têm-se defasado, como mostrado

na figura. Existe ainda um momento resultante ao longo de -y', no
+

plano x'-y', mas é muito menor do que M . Portanto, o sinal induo

zido terá decaído . ..

D. - Após um intervalo de tempo suficientemente grande

os elementos de magnetização estão aleatoriamente distribuídos no

sistema de coordenados girantes; nenhum sinal é induzido na bobi-

na.

A sequência BCD, na figura 1.3, representa o que se cha

ma de decairnênto deindução livre.

Até aqui temos desprezado os efeitos de relaxação. Con

sideremos a sequência da figura 1.4, que agora inclui ·os efeitos

de TI. Os eventos mostrados naquela figura são descritos como se-

gue.

A,B. - Idênticos aos correspondentes na figura 1.3.

C. - Além da defasagem dos elementos de magnetização

no plano x'-y', cada um desses elementos é agora diminuído, pois
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A B C o

I
- z
Mo

A B c o

y'

FIG. 1.3 - Representação esquemática da sequência de

eventos seguindo a aplicação de um pulso

de 900, mostrando o decairnento de indução

livre (ver descrição no texto) .

,,-1 z'

.~/:
y'

x' B

~. y',~
x' E

FIG. 1.4 - Medida do tempo de relaxação Tl' usando o

decaimento de indução livre após a aplica

ção de um segundo pulso de 900 (ver expl~

caçao no texto) .
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parte dos momentos retornam ao equilibrio ao longo de z', devido

ao processoTl.

D. - Um segundo pulso de 90° é aplicado após ° processo

de relaxação ter restaurado uma apreciável componente Mz•

E. - A compone~te Mz estabelecida por Tlé agora girada

para o plano x'-y'. O decaimento de indução livre, resultante da

precessão dessa componente girada, é evidentemente proporcional à

parte da magnetizaçao que tinha relaxado durante o tempo T. Vari-

ando-se 1, podemos então determinar TI uma vez que a amplitude do
-T/T

decaimento seguindo o segundo pulso é (l-e 1) da amplitude ini

cial.

1.4 - Tempo de Relaxação em Ligas Magneticas Dilu;das

Passemos, agora, a discutir alguns dos mecanismos pro-

postos para descrever a relaxação nuclear em metais. Para o caso

de metais puros, a interação hiperfina entre o núcleo e os eletrons

de conduçao é a fonte dominante desse mecanismo principalmente a

parte de contato, urna vez que é grande a concentração de eletrons-s

na posição do núcleo. Korringa, em 1950, usando o modelo de ele-

trons livres, foi o primeiro a levar em conta a interação de con-

Embora essa relação

tato para calcular o tempo de relaxação.Tl'
- 15

ser expresso para relaçao T 1T = Constante .

cujo resultado pode

tenha sido obtida partindo de um modelo muito simplificado para o

metal - corno é o caso do modelo de eletrons livres - ela é preseE

vada mesmo numa derivação mais completa, incluindo-se a interação

eletron-eletron 16 e tem sido observada para a maioria dosrnetais.

Nas últimas duas décadas, muitos autores têm-se intere~

sado em investigar a relaxação nuclear em metais na presença

urna impureza magnética. Urna vez que os elétrons de condução

de
-
sao

polarizados em torno de urna impureza, espera-se que isto consti -

1~~W r'~' -~"'"=~ ..-'-:-'--"-"~:-;--;--";::;:'~'I-r~....D\rLI0TFCÀ', F,qITI1T':' 11i' !.;..~" •. ,I ,,\) C."~.L.n . 11.'.' '.

[; D '_.,' ~. " '-' .,' .' "._ I J •••• ' M .~ • , .

: ~ \ ~
""_~_,,,,.~, •.,~,,.. _,..,..,_.,.~,,,, ..~,,..o•.~~,,'n-'-" ~"v~,,,,,,~,,·'·~ .",_.~.~~~~. ,,,,•.,,,"':;
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tua uma nova fonte para a relaxação. A seguir, descreveremos em

poucas palavras alguns trabalhos sobre relaxação em ligas magnéti

cas diluídas para temperaturas elevadas.

Benoit, de Gennes e Silhouette17, em 1963, foram os pri-

meiros a incorporarem a contribuição de impurezas magnéticas na

relaxação de núcleos hospedeiros em metais, propondo um mecanis-

mo que envolve um acoplamento indireto, entre o núcleo e a impure

za, via interação de contato com os elétrons de condução, acopla

mento este conhecido como RKKy18. Mais tarde, em 1969, Giovannini

19,20 . ~
e Heeger propuseram um outro mecanlsmo tambem envolvendo um

acoplamento indireto entre a impureza e o núcleo tipo RKKY. A di-

ferença entre esses dois mecanismos é que um deles (BGS) envolve

transições reais e o outro (GH), transições virtuais da impureza

entre os niveis Zeeman. Corno consequência, diferentes dependências

funcionais de Ti' tanto com o campo corno com a temperatura, podem

ser encontradas para esses dois mecanismos20. Muitos trabalhos ex

perimentais9,2l tem mostrado que nenhuma dessas teorias propostas

oferece urna completa explicação para a relaxação nuclear em ligas

magnéticas diluidas mesmo para o caso de temperaturas altas, onde

essas ligas não exibem o efeito Kondo, muito embora exista alguma

evidência de que o mecanismo BGS seja dominante, pelo menos em

"'t' f 21campos magne lCOS racos

Urna situação muito mais complicada, sob o ponto de vis-

ta teór~co, é tratar o problema de relaxação em ligas magnéticas

diluidas a temperaturas muito baixas. Neste caso se faz
~

necessa-

rio um completo conhecimento do estado fundamental e dos estados

de baixa excitação do sistema eletron-impureza, que está intima-

mente ligado à solução do problema Rondo. Uma vez que a solução

desse problema só aconteceu na metade da última década, poucos r~

22 . ~ ~
sultados foram obtldos nesta area ate o presente. Da mesma for-

ma, existem poucos dados experimentais disponiveis sobre relaxa-

ção em ligas, a temperaturas baixas, dos quais a maioria foram ob
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tidos em campos magnéticos fortes que, polarizando a impureza, su

prime o efeito Kondo uma vez que o estado singleto é quebrad09,23.

Roshen e saamlO, em 1980, trataram teoricamente o pro -

blema de relaxação em ligas a temperaturas muito baixas, e pela

primeira vez, levando em consideração as propriedades do problema

Kondo através dos resultados de urna aproximação de líquido de Fer

mi, desenvolvida por Nozieres15, para este problema.

o resultado central do trabalho Roshen e Saarn (Eq. 9 da

ref. 10) mostra que a taxa de relaxação, na presença de urna con

centração ~ de impurezas, denotada por (Tl(X)T)-l, recai na taxa

de Korringa, quando x+O (ou, de maneira equivalente, quando a dis

tância média R entre o núcleo e a impureza torna-se infinita), es-

te resultado concorda plenamente com o obtido nesta dissertação

(cf. Eq. (5.11)). Entretanto, para x finito (ou R finito), nossos

resultados discordam daqueles da Ref. 10; a razao para essa dis-

cordância é atribuída ao fato de Roshen e Saarn terem usado direta-

mente os resultados de Nozieres para o-problema Kondo (que possui

uma simetria esférica com relação ao sítio de impureza) num pro-

blema que possui uma simetria de dois centros com relação aos sí-

tios do núcleo e da impureza, respectivamente. Para contornar es-

sa dificuldade, desenvolvemos uma formalismo mais rigoroso, que

será mostrado no Capítulo lI, envolvendo esses dois cent.ros de si

metria. No Capítulo III, as técnicas do grupo de renormalização ,

que foram desenvolvidas originalmente por Wilson4 para o problema

Kondo, serão adaptadas ao problema de relaxação. Com essas técni-

cas, transformamos o Hamiltoniano original da forma contínua para

a discretizada, esta última sendo utilizada no cálculo numérico

•.. ~ ~
da taxa de relaxaçao. No Capltulo IV desenvolveremos um metodo p~

~a obter os resultados do cálculo da taxa de relaxação no limite

do contínuo. No Capítulo V aplicamos essas técnicas para o cálcu-

10 dessa taxa a urna situação relativamente simples (T=O) para

qual derivamos também uma solução analítica. Corno resultado dessa
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solução, encontramos que [TI T] -1 = [TI T]; 1 I) - (sen2k;R/k;R2)] 2

onde 1)1T]; 1 é a taxa de Korringa (que é uma constante) e R a

distância entre impureza e núcleo. Para R+oo vemos que a taxa de

relaxação recai na taxa de Rorringa, como se esperaria neste ca-

so, uma vez que a impureza, estando fortemente acoplada aos ele-

trons de condução que estão num pequeno raio em torno dela, desa-

copia-se dos demais, não exercendo assim qualquer influência so-

bre um núcleo muito distante. Quando aproximamos essa impureza,i~

1- ~-1devidamente, do n~cleo, vemos que _TlTJ aproxima-se de zero, ou

em outras palavras,TT+oo . Ao contr~rio do caso anterior, o1 .
..

nu-

cleo está agora dentro da região onde os eletróns estão fortemen-

te acoplados à impureza, não podendo assim participarem do proce~

so, resultando por isso, um tempo de relaxação infinito.

No Capítulo v, consideramos também o caso de temperatu-

ras finitas. Entretanto, por limitações de tempo nenhum resultado

quantitativo é obtido, o que será deixado para trabalhos futuros.

Isto encerra a parte introdutõria desta dissertação; já no prõxi-

~ -
mo Capltulo formularemos o problema de relaxaçao.
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CAPITULO 11

GENERALIZAÇ~O DO FORMALISMO DE ONDAS-S PARA

DOIS CENTROS DE SIMETRIA

Neste capItulo, vamos introduzir o Hamiltoniano do mode

10, que descreve o problema de relaxaçao de spins nucleares na pre

sença de uma impureza magnética, onde impureza e núcleo estão imer

sos num metal (não magnéticol de eletrons de condução não intera

gentes, separados por uma distância R. Em virtude das dificuldades

que se antecipam - como no caso do problema Kondo - é necessário

que esse Hamiltoniano seja escrito numa forma que possibilite a

aplicação de técnicas do grupo de renormalização, desenvolvidas

por Wilson (ver Capitulo rIrl.
Essa forma do Ramiltoniano foi obtida para o problema

Kondo, representando os estados eletrônicos de condução através de

ondas-s, definidas em relação ao centro de simetria posicionado na

impureza. ~ possível generalizarmos esse procedimento para o nos

so caso, onde contamos com dois centros de simetria, definidos em

relação aos sitios da impureza e do núcleo, respectivamente; isso

sera feito na seção 2.2. Antes, porém, passaremos a descrever o mo

delo que usaremos neste trabalho.

2.1 ~ O Modelo

Estamos interessados em calcular a contribuição de urna

impureza m~}nética para o tempo de relaxação de spins nucleares ,

em ligas magnéticas diluídas, tendo como matriz um metal não magné

tico (por exemplo Cu:Fel. O modelo que vamos escolher para repre

sentar essa liga é o mais elementar possível, contendo apenas os

elementos básicos indispensáveis, corno veremos a seguis.
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2.1 .1 - Banda de Condução

Usaremos urna única banda de energia para representar os

~ ~
eletrons de conduçao, tendo esta urna largura 2D centrada no nlvel

de Fermi. Consideramos, também, para esta banda uma relação de

dispersão linear,

E

k = v kF (2.1)

onde escolheremos as unidades de maneira que vp=l. As energias

e momentos são medidos a partir do nível de Fermi (EF=Ü).

Para descrever os eletrons nessa banda, vamos usar o Ha

miltoniano

H =c (2.2)

Nesta equaçao, c~~ é um operador de Fermi que aniquila um eletron
~ -

num estado de onda plana com momento k e projeçao de spin ~, veri

ficando as relações usuais de anticomutação, por exemplo,

(2.3)

Na figo 2.1, representamos esquematicamente essa banda de condu -

~
çao.

2.1.2 - Interação Eletrons de Condução-Impureza

o efeito de blindagem do potencial da impureza pelos

eletrons de condução, num metal, resulta que somente aqueles ele-

trons que estiverem espacialmente próximos ao sítio da impureza é

que se acoplarão a esta. Corno primeira aproximação para se descr~

ver esse acoplamento considera-se apenas urna interação localizada

(isto é, descrita por urna constante de acoplamento J independente
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do momento) entre a impureza - representada por uma variável de

spin 1/2 - e os eletrons de condução em estados de onda-s em rela

ção a um centro de simetria posicionado na impureza. Mais explici

tarnente, descreve-se esse acoplarnento pelo Harniltoniano de troca24

~t-+- -+- t-+- -+- ]H . = - J { \fit (R,) \fit (R. ) -\fi I (R. ) \fi I (R.) Te-l 1 1 'f' 1 'f' 1 Z

onde

(2.4)

+
ljJ (R.) =

]J 1 I
k

,+ +
lk.R.

e 1 (2.5)

é um operador que aniquila um eletron no estado de Wannier em tor

no do ponto R. com projeção de spin ]J. T e T+ = T ± iT1 Z _ x y

trizes de Pauli associadas com a variável de spin (1/2)

za.

2.1.3 - Interaçao E1etrons de Condução-Nucleo

-
sao ma-

da impur~

Para o problema de relaxação, estamos somente interessa

dos nas transições em que a componente-z do spin nuclear hospede~

ro (1) muda de M para M± 1. A interação envolvendo I resulta de

um campo mangético produzido pelos eletrons de condução, no sitio

do nucleo; dessa interação (hiperfina) usaremos apenas o termo de

contato (ou interação de Fermi) que é a parte dominante(27) para

metais que exibam forte caráter "s" (por exemplo, metais nobres)

como estamos considerando neste trabalho; esse termo de contato

vem da interação dos eletrons nos estados-~, definidos com rela -

ção a um centro de simetria posicionado no nucleo, com este. Ex-

plicitamente, esta interação pode ser escrita corno
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onde

(2.6)

+

1jJfl (Rn) =

.+ +
lk.RI e n

k
(2.7)

é um operador que aniquila um eletron no estado de Wannier em

torno do ponto Rn com projeção de spin ~. 1_ é o operador abaixa

mento de spin nuclear. O parâmetro A é a constante de acoplamento

hiperfino, suficientemente pequeno para que termos proporcionais

aA2 sejam desprezados neste trabalho. Em particular já foram des

t +) +) -prezados termos do tipo ~t(R ~t(R I na Eq. (2.6), os quais daon n z

uma contribuição da ordem de A2 para a taxa de transição.

Na figo 2.2, representamos uma situação (que adotaremos

daqui por diante) em que o núcleo e a impureza se encontram a uma

distância R, um do outro, escolhendo o sistema de referência de

maneira que a direção-z seja definida pelo segmento que liga os

dois centros, com a origem situada no ponto médio deste segmento.
+ + +

Logo, R.;::: - R ;:::R/2 ;:::(O,O ,R/2) •1 n

2 ., 1 • 4 - I n t e r a ç ã o c o m C a mp o Ma 9 n e t i c o E x t e r n o

Tratando o problema de espalhamento de eletrons de con-

dução por uma impureza magnética localizada, com uma interação de~

crita pela Eq. (2.4), verifica-se4 a formação de um estado sin-

gleto (eletron-impureza) no estado fundamental do sistema; refe-

rir-nos-emos à formação desse estado singleto corno efeito Kondo .

A energia desse estado fundamental, dada aproximadamente

~o~kBTK' onde TK é a temperatura de Kondo, que depende da

por

liga

que estamos considerando (por exemplo; para Cu:Fe TK~ lOK) defi

ne uma escala de energia do problema (ver Capitulo 111, para maio



FIG. 2.1 - Representação esquemática da banda de con-......
duçao de largura 2D centrado no nlvel de

Fermi (E:F=O). Consideramos para esta banda
uma densidade de estados constante p = l/D.

(Ver ref. 241

R/2
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x

io
I
II
I
I

R/2 III

~l/N"""
I

y

FIG. 2.2 - Sistema de referência adotado neste traba

lho, mostrando a impureza e o núcleo s ô
bre o eixo-z, localizados simétricamente em

relação à origem.
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res detalhes) .

A interação com um campo magnético externo Ho define u

rnaoutra escala de energia EH=~BHo' onde ~B é o magneton de Bohr.

Comparando-se, então, essas duas escalas de energia (Eo e EH) ,

posslvel entendermos, qualitativamente, os efeitos do campo magn~

tico sobre o sistema eletrons-impureza.

Seja, por exemplo,

(2.8)

Neste caso, temos que a energia magnético é muito maior do que a

energia de ligação do estado fundamental; assim sendo, ° campo

magnético quebra ° estado singleto, polarizando a impureza. Nessa

situação o campo magnético prevalece sobre ° efeito Kondo.

Por outro lado, quando

acontece exatamente o oposto, isto é, a energia do estado funda-

mental sendo, neste caso, muito maior do que a energia magnética,

o efeito Kondo é dominante.

Nesta dissertação, ficaremos restritos à análise do pr~

blema de relaxação nuclear em ligas magnéticas, apenas nos casos

onde se verifica essa última situação, isto é, onde o efeito do

campo magnético pode ser desconsiderado.

De passagem, observamos que a energia Zeemam nuclear p~

de ser desprezada. De fato, a energia do núcleo no campo magnéti-

co é dada por ~NHo' onde ~N é o magneton nuclear, cerca de
três

ordens de grandeza menor que ~B; para campos magnéticos tipicamen

te usados em laboratório (H ~ 104G) essa energia, medida em grauso

Kelvin, é da ordem de 10-3 - lO-4K. Assim, a condição

(2.10)
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é quase sempre verificada para temperaturas obtidas em laborató-

rio e, portanto, a energia magnética nuclear pode ser desprezada.

Como resultado dessas considerações, nosso modelo sera

representado pelo Hamiltoniano de Relaxação.

HR = H + H .+ Hc e-l x

onde os termos do segundo membro são dados pelas Eqs.

e (2.6), respectivamente.

2.2 - Base com simetria de dois centros

(2.11)

(2.2),(2.4)

Nesta seção, transformaremos o Hamiltoniano da Eq. (2.11)

para urna forma que permita a aplicação das técnicas do grupo de

renormalização, que serão introduzidas no Capitulo 111.

Para obtermos essa forma, levaremos em conta a simetria

das interações descritas na seção 2.1. Seja, por exemplo, a inte-

ração dos eletrons com a impureza; como vimos, ela é descrita pe

lo operador W (R.) e portanto, usando um conjunto de ondas esféri~ 1
cas (em torno da impureza) corno estados de base para os eletrons

de condução, a impureza se acopla apenas aos estados de ondas-s •

Isso também acontece quando consideramos somente a interação dos

e1etrons com onúcleo. Consequentemente, estados com momentos ang~

lares maiores do que zero podem ser ignorados, quando considera -

mos, isoladamente, a impureza ou o núcleo, tornando portanto, cog

veniente introduzirmos urna nova base que seja formada por dois

conjuntos de operadores de onda-s - um para o centro de simetria

posicionado na impureza e o outro, no núcleo - representando os

estados de condução, em substituição aos operadores C~~.
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2.2.1 - Base esfericamente simetrica em relação ã Impureza e ao

Nucleo

Devido à simetria da nova base que vamos introduzir, u-

saremos a variável E (que admitiremos ser uma função isotrópica

~
do momento k, definida no intervalo -D<E<D) para rotular seus op~

radores, cujos conjuntos serão denotados por C e d ,respecti
E~ E~ -

vamente. Assim sendo, definimos

c =
c~

1
IP

I
k

(2.12)

ep-l/2 foi introduzido por questão de normalização. Cc~

um operador que aniquila um eletron num estado de onda-s (em tor-

onde

no da impureza) com energia c=cK e spin ~ e satisfaz às relaç~es

usuais de anticomutaçao, por exemplo,

t
{C ,C,,} = Ô (c-c I ) Õ ,

c~ c ~ ~~
(2.13)

Definimos também

(2.14)

)

(p)-1/2 sendo introduzido pela mesma razão. d é um operador quec~

aniquila um eletron num estado de onda-s (em torno do nucleo) com

energia c=cK e spin ~ e satisfaz às relaç~es usuais de anticomuta

çao, por exemplo,

{d ,dt, ,} = ô(c-c') ô ,
c~ c ~ ~~

(2 • 15)

- + + ~
(As posiçoes R. e R , da impureza e do nucleo, que aparecem nas1 n

Eqs. (2.12) e (2.14), respectivamente, são mostradas na figo 2.2).

Na figo 2.3, representamos a densidade de probabilidade
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pelas Eqs. (2.12) e (2.14),

Hamiltoniano de relaxação.

FIG. 2.3 - para os estados de onda-s relacionados com os operadores

e d€]J (em torno do núcleo). Esses operadores, definidos
constituem a base (não ortogonal) usada para escrever o

IV
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para os estados definidos através dos operadores C e d . EmE~ E~

termos desses operadores, podemos mostrar facilmente que

e

-r
\jJ (R.)

)l l
f+D

= dE;P
-D

f+D

= dE IP
-D

C
E)l

dE)l

(2.16)

(2.17)

2.2.2 - Base ortogonal

Os conjuntos de operadores e e d , que acabamos de
E)l E)l

definir, nao constituem urnabase ortogonal, corno podemos ver cal-

culando o anticomutador

{d et }
E)l' E')l'

(2.18)

onde R é a distancia entre a impureza e o núcleo.

Vamos, então, introduzir em substituição aos d, os
E)l

operadores C ,ortogonais aos e ,através do processo de ortogo
E)l E)l -

nalização de Schmidt. Desta meneira, definimos

t
{d , e , ,}

e = a I d - E)l E)l

e
E)l E)l {e et }

E)l
E)l' E')ll

(2.19 )

onde a constante a e obtida impondo-se a normalização, isto e

{- ~te ,e, ,} =
E)l E)l

Vem então que

o (E-E') 0)l)l'
(2.20)

-
e =
E)l

1
U(k)

(2.21)
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onde

(2.22)

Na figo 2.4 representamos, esquematicamente, a densidade e proba-

bilidade para os estados definidos através dos operadores C
E~

2.2.3 - Acoplamento com a Impureza e com o Nucleo

Da Eq. (2.21), obtemos facilmente dE~ em função dos op~

radoes (ortogonais) C e C . Com isto, podemos representar o
E~ E~ .

+ -
operador ~ (R) (Eq. (2.17)), que descreve a interaçao eletrons ~ n
-núcleo, nessa base ortogonal. (Notar que

descreve a interação eletrons-impureza, só

+
o operador ~ (R.),~ 1
depende dos C e

E~

que

por-

tanto já se encontra definido nessa base, cf. Eq. (2.16)). Assim

sendo, das Eqs. (2.17) e (2.21) temos:

C +
E~

x

J+D

dE

-D

(2.23)

onde usamos k = kp (kp é o momento no nive1 de Permi) .

Substituindo-se, agora, as Eqs. (2.16) e (2.23) nas Eqs.

(2.4) e (2.6), podemos obter H . e H em termos da base dos opee-1 x -
radores C e C .

E~ E~

Entretanto, por razões que ficarão conhecidas no Capit~

10 III, é conveniente introduzirmos um operador normalizado, que

denotaremos por f ,emo~
+ t +

que {~ (R.),~ (R.)}=2).
11 1 11 1

- +
substituiçao ao operador ~ (R.).~ 1
De (2.16), ternos então

(Notar
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nais C e C , definidos pelas Eqs. (2.12) e (2.21) a partir daqueles indicados na
€~ €~

na figura 2.3, calculada para kFR=2 e R=20 cm. Observa-se que o centro eficaz de s~

rnetria para os estados C se afasta do núcleo à medida que kFR diminui; em particu€~ -

lar, o centro eficaz torna-se infinitamente distante do núcleo para kFR~O. Por ou-

tro lado, quando kFR~oo o centro eficaz coincide com o núcleo. IV
-.J
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f =
011

1
12

+D

L dEIP CE11
(2.24)

Da mesma forma, vamos definir o operador normalizado

f =
011

1
12

+D

L dEIP CE11
(2.25)

Em termos dos operadores f e f ,obtemos facilmente
011 01.1

-+

1/J" (R.) = /2 fI-' 1 01.1
(2.26)

e (com a ajuda da Eq. (2.23))

~~ 1Rn) ~12{[Se:::R ] f + [101J
(2.27)

Voltemos, agora, à Eq. (2.11) para reescrevermos o Ha -

e

dE E (C tc + Ct C JE1.1 E1.1 E].l E1.1

miltoniano de Relaxação na base ortogonal dos operadores C
E].l

25 U d - .•.C . san_ o a ,notaçao em que se subentende a soma sobre lndices
E1.1

repetidos ternos:
+D

HR = f -D

(2.28)

onde

f~t f0+ + [1- _s_en_2_~~R]ft f~2 ot 0+

I + h.C. (2.29)

Para concluirmos este capItulo, faremos alguns comentá-

rios sobre o Harniltoniano obtido ,na Eq. (2.28). Em primeiro lugar,

,_O o

IBIBLIOTECA DO IN3T';'UT.: :;~ ~;~!.,\: OU1.hAiCA [:[ ;':.\0 CARLOS· USP
, , •. " A

.~ _-~-_._----_.,.. •.•••••..•••..~..,-'.,.,...'~ .•...,..-.''=;
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observamos que apenas os estados (de condução) de ondas-s em rela

ção ao núcleo e à impureza é que comparecem nessa equação; isto

porque os estados com momentos angulares maiores do que zero es-

tão desacoplados do núcleo e da impureza, sendo portanto desconsi

derados.

Em segundo lugar, chamamos a atenção para o fato de que

as interações dos eletrons de condução com a impureza e com o nú-

cleo são descritas, exclusivamente, atrav~s dos operadores f eo~

f . Isto est~ no espIrito das t~cnicas de c~lculo, queo~

-
serao

introduzidas no CapItulo II1, e que consistem basicamente em tra-

tar a interação entre eletrons de condução e a impureza e o nu-

cleo, exatamente, bem como usar uma aproximação para a banda de

condução, mas mantendo sua invariância por uma dilatação de esca-

la.
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CAPITULO 111

TRANSFORMAÇÃO DO GRUPO DE RENORMALIZAÇAO

Neste capitulo, vamos introduzir a transformaçâo do

grupo de

Wilson4,

renormalização, que foi desenvolvida originalmente por

para o tratamento do problema Kondo, e aplicá-Ia à deter

minação do efeito de uma impureza no tempo de relaxação de spins

nucleares em metais. Essa trah'sformação também já foi empregada,

~ 5
com bons resultados, na soluçao do modelo de Anderson e do pro -

blema de absorção de raio-x6.

Com essa transformação, objetiva-se tratar numericamen-

te o Hamiltoniano do sistema e, portanto, algumas aproximações de

vem ser introduzidas para possibilitar a realização prática da

mesma. Em particular, vamos escrever o Hamiltoniano numa forma on

de podemos distinguir, separadamente, as várias escalas de ener-

gia e, em seguida, diagonalizá-Io, usando um processo iterativo

que permita desprezar, de maneira controlada, as energias peque-

nas comparadas com a escala de energia de interesse no problema

(isto é, a temperatura) .

A obtenção do Hamiltoniano nessa forma difere, em geral,

de um problema para o outro, constituindo-se uma tarefa muito difí

cil, que tem sido realizada somente em alguns casos. Nos proble-

. 4,5,6 . - - ,
mas supra cltados , a derlvaçao decorre de urna transformaçao.

envolvendo trés passos: (i) discretização da banda de condução;

(ii) definição de uma base de estados apropriada; e (iii) trunca-

mento da série infinita resultante da aplicação de (i) e (ii).

No caso do Hamiltoniano de Relaxação, que estamos consi

derando neste trabalho, a aplicação dessa técnica é imediata, de-

vido à forma desse Hamiltoniano (Eq. (2.28» resultante das mani-

pulações realizadas no capítulo anterior. Entretanto, por ser
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mais instrutivo, discutiremos os passos (i) e (ii) em conexão com

o problema Kondo (seções 3.1 e 3.2) que, aliás, é um caso partic~

lar do nosso modelo, quando desprezamos

zação para o nosso problema será obtida

H em (2-28); a generalix

nas seções 3.3 e 3.4. As

demais seções serão dedicadas obtenção e discussão da tran~

formação do grupo de renormalização .

3.1 - Discretização da banda de condução

Vamos partir do Hamiltoniano de Rondo, na forma tratada

por Wilson4

H =J

+D

L dE E Ct C - 2J [(ft t f t - fti f I J TE~ E~ o o oy oy z

(3.1)

onde C é um operador que aniquila um eletron num estado de ener
E~ -

gia E , em torno do sItio da impureza de f , o operador normali~o~

zado definido na Eq. (2.19).

Quando o termo J, em (3.1), é tratado corno uma perturb~

ção, as grandezas fIsicas calculadas a partir deste Hamiltoniano,

tais corno resistividade, calor especIfico, tempo de relaxação, et~

relativos à impureza, divergem logaritmicamente a temperaturas

muito baixasl. Para fixar idéia, vamos calcular a correção na

energia Ek de um eletron devido ao seu acoplamento magnético com

a impureza (J), em segurtda ordem de perturbação (a correção em

primeira ordem não apresenta comportamento singular e portanto

não consideramos aqui; para miores detalhes, ver ref. 1).

pdE
E -Ek

(3.2)
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Como o eletron de interesse estará dentro de um intervalo de ener

gia kBT acima do nivel de Fermi (isto é, O<€k<kBT), temos de

(3.2) que

para T'+ O

Essencialmente, este mesmo tipo de divergência é encontrado em

todas as propriedades derivadas de HJ'

A causa dessa divergência, como observado por Wilson,

e a presença de muitas escalas de energi.a acopladas, contribuindo

igualmente para a i.ntegral (3.2). Por exemplo, dividindo-se a ban

da de condução em intervalos de energia de diferentes ordens de

grandeza (ou escalas), como mostrado na figo 3.1, e calculando a

integral

D

LK

d€ +
€

d€
€

+

(que dá essencialmente o mesmo resultado final de (3.2)), podemos

notar que cada um dos termos do segundo membro contribui"com ~nA;

assim, se €k'+O, temos um nmmero infinito desses termos e, portan 

to, a integral divergirá.

A discretização da banda de condução, tem como objetivo,

desacoplar sistematicamente essas escalas de energia, de maneira

que possam ser tratados convenientemente, de acordo com o grau de

relevância de cada uma, no problema. (Ver seção 3.4).

Começamos, escolhendo um parâmetro A(>l) em termos do

qual dividimos o dominio € (-D, +D) numa sequência de intervalos
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-/\ -/\ -/\ /\ /\ /\ I, ElO
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FIG. 3.1 - Discretização logarítmica da banda de con
dução como parte do formalismo do grupo de
renormalização desenvolvida por Wilson pa
ra o problema Kondo. O parâmetro A pode, a
princIpio, ser qualquer número maior do
que a unidade.

t.....l

t.....l
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cujos comprimentos tendem a zero à medida que nos aproximamos da

energia de permi (Ep=O), conforme mostramos na figo 3.1.

A próxima etapa é definir estados eletrônicos com ener-

gias distribuídas segundo esta escala logarítmica. Para isto, va-

mos construir um conjunto completo de funções ortonormais em todo

o domínimo , desenvolvendo séries de Fourier, independentes, em

cada um desses intervalos. Tomemos como base para o desenvolvimen

to as funções

exphw SI, d , se A-(ITtt-l)<E < A-mm

(3.3)

O, fora desse intervalo

onde m = (0,1,2, ..) rotula os intervalos e SI, , o índice harmônico

de Fourier toma todos os valores inteiros desde _00 a +00 • w e a
m

frequência fundamental de Fourier no m-ésimo intervalo, e portan-

to

(3.4)

Os operadores C (que aniquilam eletrons com energia
E~

entre -D e +D) podem agora ser expandidos nessa base

00 00

C
E~

(3.5)

e, como resultado desta expansao, obtém-se um conjunto completo

de operadores de eletrons, a n e b n discretos e independentes,m>v~ m>v~

definidos como

am9.,~-

+D

L (3.6)
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e
+D

=L
(3.7)

satisfazendo as relações usuais de anticomutação, por exemplo,

{a n ,at'n' .} =mh]J m h]J
8
m,m'

(3.8)

Por substituição direta de (3.5), podemos chegar facil-

mente aos seguintes resultados

27Ti ( t t J
a a -b b
m9.]JmQ,' fJ mQ,]JmQ,']J

e

(3.9)

f 
O]J

1
ff -1) 1/2 ~ -m/2 (a + b ]J)+D (l-A ~ A m~ m

f dE liJ CE~ = r2 m (3.10)
-D

onde introduzimos a notação a == a e b == b . O fatorm]J mO]J m]J mO]J

no lado direi to de (3.10), foi omitido porque p = l/D.

Das Eqs. (3.10) e (3.1), concluimos que os operadores

a n e b n , com Q,t O, não estão acoplados diretamente com a im-mh]J mh]J

pureza, e da Eq. (3.9), que seu acoplamento com os demais estados

'de condução (correspondentes a a e b ), é proporcional amO]J mO]J

(l-A-l) que se anula quando A+l. Neste limite, podemos ignorar es

ses operadores, pois estarão desacoplados do Hamiltoniano em que~

tão. Na prática o custo de cálculos numéricos com A+2 são proibi-



obtida, por exemplo, para o

tivoSi entretanto, uma boa
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aproximaçao do continuo (A=l) tem sido

4
problema Kondo com A=3, e para o pr~

_ 6-
blema de absorçao de raio-X ate mesmo com A=9.

Por isso, como uma aproximação, vamos desprezar os ter-

mos no Hamiltoniano que envolvam os operadores a o e b oInx.,lJ mx.,lJ

Q, j:. O. Temos, então

para

-m ( t a _DA am].1 m].1

(3.11)

com f , definido na Eq. (3.10), satisfazendo à condição de norma
0].1

lização

t _{f ,f I} - 8 ,
0].1 0].1 ].1,].1

3.2 - Definição de uma nova base

(3.12 )

Como vimos na seção anterior, a discretização logaritmi

ca da banda de condução resultou na definição de uma base de ope

radores (a e b ) que foi usada para se obter o Hamiltoniano dem].1 m].1

Rondo numa forma discretizada. Como desejamos tratar numericamen-

te o sistema eletrons-impureza pa~a todas as ordens em seu acopl~

mento J, esta base se mostra inconveniente uma vez que a impureza

se acopla a todos os estados de condução e, consequentemente o

truncamento da série infinita no lado direito da Eq. (3.11) refle

te-se diretamente nesse acoplamento. Para contornar esse problema,

vamos definir uma nova base onde apenas um de seus operadores es-

teja acoplado à impureza; a Eq. (3.11), sugere uma base {f }
n1J

com

f (seu primeiro elemento) satisfazendo essa condição.
0].1
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Entretanto, somente esta condição não define, unvocame~

te, a base ff }. Por isto, vamos requerer, ainda, que ela possua
n11

as seguintes propriedades: (a) seus operadores sejam normalizados

e ortogonais entre si, isto é, ff ,ft}= o ,o ; (b) quan-
n n n,n l.l'W

do escrito nesta base, o Hamiltoniano de Kondo (Eq. (3.11)) exi-

ba, apenas, acoplamentos do tipo "vizinho próximos", ou seja, que

festeja acoplado somente com f( +1) . Estas condições, junta -n11 n- 11

mente com a definição de f (Eq. (3.10) são suficientes para ge-
011

rarmos esta nova base. Na seção 7 da ref. 4, encontramos, em deta

lhes, o procedimento para esta transformação. Assim nos restrin-

giremos, apenas, a mostrar os resultados obtidos para alguns ope-

radares (f já foi mostrado na Eq. (3.10)).
011

f111=
1

/2
3 1/2 +00(1-A-) I

m=O
-3m/2 (a -b )

A m11 m11
(3.13)

1/2 _51/2
1 A (l-A)f =-

211 /2 (l-A-2)

x (a + b )
m11 m11

(3.14)

Escrevendo o Hamiltoniano (3.11) nesta base, temos

onde os coeficientes E são dados porn

En= D1\-n/2 [1-1\-(n+l)JG-1\-(2n+l)J -1/2 [1-1\-(2n+3)]-1/2 ,(3.16)

-
J sendo definido como
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(3.17)

Vale ressaltar que a Eq. (3.15) é uma transformação exa

ta de (3.11). Para grandes valores de n, os E se aproximam dan

forma

E ê:: DA-n/2n (3.18)

A diminuição progressiva dos E , à medida que n cresce,n -

torna possivel o truncamento da série resultante (Eq. (3.15)) co-

mo veremos na seção 3.4. Antes disso, porém, deduziremos o Hamil-

toniano de Relaxação.

3.3 - Generalização para o Hamiltoniano de Relaxação

Até aqui, temos aplicado as técnicas do grupo de renor-

malização, para transformar o Hamiltoniano de Kondo da Eq. (3.1 )

para uma forma numericamente tratável (Eq. (3.15)). Nesta seção,

aplicaremos o mesmo procedimento para o Hamiltoniano de Relaxação

(Eq. (2.28)),

+D

IL= f dE:E:(Ct C + Cte) - 2J [( ft tf t - ft +f +) T
R E:]JE:]J E:]JE]J o o o o z

-D

(3.19)

onde H (uma pequena perturbação) é dado porx

(3.20)
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Os operadores que aparecem nestas equações já foram definidos no

e dE~

Capítulo 11. Lembramos apenas que o conjunto (C ,C )
E~ E~

pela ortogonalização do conjunto (C ,d ), onde CE~ E~ E~

foi obtido

-
sao

operadores de onda-s, em torno dos centros definidos pelos sítios

da impureza e do núcleo, respectivamente, e correspondem a esta-

dos com energia E.

Agora, vamos estabelecer um procedimento semelhante
~
a-

quele descrito anteriormente para o problema Rondo. Naquele caso,

partimos de um conj unto de operadores contínuos (c ) para os ope
E~

radores discretos (a , b ) através de um processo de discretizam~ m~ -

ção da banda de condução (seção 3.1) seguido por uma transforma -

çao para a base {f }, sendo f o primeiro elemento (seção 3.2).n~ o~

No problema de relaxação temos dois desses conjuntos (C ) e (C )E~ EW

mutuamente ortogonais e, portanto, para cada um deles devemos re-

petir esse processo. Para os operadores C valem as equações jáEW

obtidas; para C , definimos os operadores (ã ,5 ) e posterior-
EW mw mw

mente f de maneira similar aos correspondentes de CC1,' com fnw ~~ oW

dado pela Eq. (2.25). Como essas transformações são unitárias, a

ortogonalidade entre os operadores f e f verifica-se trivial-n~ nw

mente.

Desta dupla transformação resulta (ver Eq. (3.15))

[ 2] +00 [(

\' t -t -= L E f f + f f
1+1\.-1~ n=O n n~ (n+l)w nw (n+l)~)+ h.C.]

(3.21)

sendo que E e J estão definidos nas Eqs. (3.16) e (3.17), respecn -

tivamente. O termo H é dado pela Eq. (3.20).x



40

3.4 - Truncamento do Hamiltoniano discretizado

As transformações discutidas nas seções anteriores per-

mitiram passar o Hamiltoniano de Relaxação da forma contínua (Eq.

(3.19)) para a discretizada, resultando esta numa série infinita

(Eq. (3.21)).

Corno um primeiro passo, no sentido de tentar resolver

numericamente o problema vamos procurar urna versão truncada desse

Hamiltoniano que seja apropriada para descrever as

do sistema, numa determinada situação.

propriedades

Esse truncamento só é possivel, em virtude da forma na

qual resultou o Hamiltoniano discretizado (Eq. (3.21)) onde conse

guimos isolar as escalas de energia de diferentes ordens de gran-

deza. Por exemplo, a escala de energia associada ao n-ésimo termo

da sorna é da ordem de E (E ~ DA-n/2, n grande) e decresce sucessin n

varnente à medida que ~ aumenta, para qualquer valor de A(>l) (cf.

Eq. (3.18)). Assim, tornando-se os N primeiros termos da série, e~

taremos levando em conta escalas de energia desde 'VD (a maior)

até 'VDA-N/2. Quando esta última é muito menor do que kBT (isto é,

a escala de energia definida pela temperatura) a inclusão de mais

termos no Harniltoniano quase não altera o fator de Boltzmann para

os estados do sistema e, portanto, esses termos podem ser despre-

zados. (Para maiores detalhes e justificativas deste procediment~

ver seção 9 da ref. 4). Com isto, podemos usar o Hamiltoniano da

Eq. (3.23), numa forma truncada, dado por

(3.22)

onde se escolhe N suficientemente grande para que
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(3.23)

sendo B um número fixo, muito menor do que a unidade e EN dado p~

la Eq. (3.16), para n=N.

Convém ressaltar que o truncamento, assim obtido, não a

feta diretamente as interações, nem da impureza, nem do núcleo,

com os eletrons de condução, pois estes acoplamentos (eletrons de

condução-impureza e eletrons de condução-núcleo) são descritos p~

los operadores f e f . A exclusão desses operadores do proceso~ o~ -

so de truncamento é, pois, a principal motivação que nos levou ·a

definir as bases {f } e Cf }, na seção 3.2.n~ n~

3.5 - Diagonalização iterativa

o Hamiltoniano truncado, obtido na seçao anterior, po-

de, em principio, ser diagonalizado numericamente, pois possui um

numero finito de termos. Naquela equação, H é um termo. efetivax

mente muito pequeno e, assim, será tratado em teoria de perturba-

çao (cornoé permitido nesses casos) até primeira ordem (veja Capl

tulo IV). Nesta seção, estamos interessados apenas na diagonaliz~

ção da parte não perturbada de HR, que iremos denotar por H(HR=H+

+H ). Para esta diagonalização, usaremos o método numérico, introx -

duzido por Wilson4, cujas idéias básicas discutiremos a seguir

(Urnamotivação para o uso deste método, numa forma elementar, po-

de ser encontrada na ref. 26).

Em primeiro lugar, é conveniente reescalarmos o Hamilto

niano da Eq.
(N-l)/2

(3.22), sem o termo H , por um fator A ,x para

t
aos termos (f(N-l)f.lfNf.l

dem da unidade, qualquer

que a menor escala de energia que compareça em H, correspondente

-t
+ h.c) e (f(N-l)~ fNf.l+ h.c), seja da ar-

que seja N. O Hamiltoniano reescalada

é, portanto, definido corno
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~ == [ 2_]A (N-l)/2H=A (N-l)/2 {(N~l) € (ftf + h.c )l+A 1 n=O n nlJ(n+1)lJ

(3.24)

Após isto, usamos esta equaçao para definir uma sequen-

cia de Hamiltonianos {HN}, da qual Ho (HN, para N = O) é o primei-

ro termo e contém, apenas, a maior escala de energia; os demais

(Hl, H2, etc) s~o obtidos, incluindo-se progressivamente outros

termos da soma, que estão associados a escalas de energia cada

vez menores (ver seção anterior). Com esta sequência, objetiva-se

estabelecer um processo de diagonalização, consistindo.em vários

estágios (cada um envolvendo somente uma nova escala de energia)

que se desenvolvem iterativamente. Em outras palavras, tendo def~

nido a sequência {HN}, diagonaliza-se inicialmente o termo Ho' o~

tendo-se dai 32 autovalores e 32 autovetores. Do produto direto

dos operadores fI e fl (que n~o aparecem em H ) com cada um doslJ lJ o

auto-vetores de H , construimos uma base, com 512 estados, queo

será usada para representar Hl; este, então, é diagonalizado, re-

sultando um conjunto de 512 autovalores e 512 autovetores. Rep~

te-se, agora, o mesmo procedimento para diagonalizar H2, H3, etc.

De cada iteraç~o (que consiste em representar HN+l numa

base em que HN é diagonal e diagonalizar HN+l) resulta um numero

de autovetores e autovalores que é dezesseis vezes maior do que

o da iteraç~o anterior. Assim, após poucas iterações, o número de

autovalores e autovetores a serem computados é muito grande,

frustrando com isto, qualquer tentativa para determinar seus con-

juntos completos. O que se faz, na prática, é selecionar um sub -

conjunto de auto-estados pertencentes a autovalores abaixo de um



determinado limite de energia; estados com energias que excedam

esse limite sao desprezados, em cada iteração, pois estão associa

dos com fatores de Boltzmann muito pequenos e por isso são inex -

pressivos para cálculos termodinâmicos. Para maiores detalhes des

ta aproximação, ver seção 8 da ref. 4.

3.6 - An~lise dos pontos fixos

Quando realizamos várias iterações na sequência de Ha-

miltoniano {HN}, como descritas na seção anterior, podemos, em úl

tima análise, avaliar o comportamento do sistema relativamente a

mudanças de escalas de energia. Nesta seção, estamos particular-

mente interessados em analisar os casos em que o sistema se mos -

tra invariante por uma dilatação da escala de energia, pelo fator

A, dilatação essa que é consistente com a simetria da discretiza-

ção original da banda de condução, corno mostrada na figo (3.1)

Com este objetivo, vamos definir uma transformação T do grupo de

renormalização que aplicada em HN (N Impar) resulte HN+2; essa

transformação satisfaz a f6rmula de recorrência

Ir l - - (N+ 1) /2 [( t J
TL~ =~+2-~+A ~ íNj/(N+l)]l+ h.c.

(-t - J~ (N+ 1) /2 r( t J+ :EN]lf(N+l)]l+ h.C. ~ + A ~+ 1L f (N+l)]lf(N+2)]l+ h.C.

r-t - J~+ lf(N+l)]lf(N+2)]l+ h.c. IJ (3.25)

corno podemos verificar facilmente da Eq. (3.24). (Podemos notar

*
= HN

*
= HN;

explicitamente, na Eq. (3.25), que as escalas de energia que comp~

recem em HN, são multiplicadas (isto é, dilatadas) pelo fator A,

quando da aplicação de T.) Em seguida, vamos procurar por um HN =

que seja invari ante por essa transformação, ou seja, T~I:J=
~ * -

na linguagem do grupo de renormalizaçao, dizemos que HN e
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um ponto fixo de T. Os pontos fixos dessa transformação são impo!.

tantes, corno veremos, porque resultam de situações em que a esca-

ia de energia relativa à impureza é muito maior ou muito menor do

que kBT (isto é, a escala de energia definida pela temperatura)

fornecendo interpretações físicas simples aos resultados numéri-

cos obtidos.

Com o propósito de simplificar a análise dos pontos fi-

xos de T, devemos notar que HN (Eq. (3-24)) pode ser decomposto

em duas partes independentes (urnadas quais envolvendo somente os

operadores fnlJ

respectivamente

e a outra f ) que identificaremos por HNnlJ o
-N N

(HN = Ho + HJ ), sendo que

e

HN = fi. (N-l)/2o (3.26)

e

(3.27)

Levando em conta que T é uma transformação linear, podemos rees-

crever (3.25) na forma

(3.28)

Di sto concluimos que, se T [H~J e T [H~J tiveram pontos fixos,

os conjuntos destes serão os pontos fixos de T[H~ . Assim, vamos

inicialmente pesquisar os pontos fixos de T [H~Je T [H~J e em se

guida estabelecer os pontos fixos de T [HJ .
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Ponto fixo àeeletrons livres. O Hamiltoniano fiN (para N---------------- o

granàe) (Eq. (3.26)) é ponto fixo de T, como veremos, a seguir, ana

lisando a estrutura de seus autovalores. Nessa equaçao, vemos que

fiNé uma forma quadrática nos operadores f e f e, portanto, poo n~ n~ -

de ser escrito na forma matricial,

onde f e o vetor

-t (-t -t -t -t Jf = f ,f1 'f2 ,...,fN~ o~ ~ ~ ~

e }(N é uma matriz de dimensão (N+l), cujos únicos elementoso

nulos sao dados por

(3.29)

(3.30)

~
nao

En (3.31)

onde M é uma matriz ortogonal

Sendo uma matriz simétrica real, }{No

transformação de similaridade M}{NM,o

pode ser diagonalizada pela

- ~ ----N
(MM=l) cujas colunas sao formadas pelos autovetores de }( . Conseo

- -N
quentemente, quando escrito na base dos operadores g=Mf, H tem ao

forma diagonal

-N
H =

o

(N+l)

I
Q,=1

(3.32)

~ ~N -
onde os EQ,sao os autova10res de ~o' e gQ,~

que aniquila um e1etron no auto-estado de fiNo

valor EQ,.

é um operador de Fermi

associado com o auto-

Da diagona1ização numérica de Itl encontra-seo

de seus autovalores são positivos; esses autovalores

que

serao

(N+ 1) /2

deno-

minados por ~. G =1,2,3, ... ,(N+1)/2] ordenados de tal maneira queJ
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~1<~2< ...< ~(N+l)/2 . Os restantes (N+l)/2 autovalores s~o ne

gativos e respectivamente iguais a -~ '. Que os auto-valores de HN
J o

são simétricos dois a dois também pode ser mostrado diretamente

- - - n -
da Eq. (3.26), fazendo-se a substituiçao f -+ <p = (-1) f . (Non~ n~ n~

tar que os operadores ~ possuem as mesmas relações de anticomun~
~ - - -N -N

taçao dos f ). Quando escrito na base <p , H -+ -H , o que asse-n~ n~ o o
~ -N

gura que, se n. e um auto-valore de H ,
J o

tados numéricos mostram, ainda, que os

ximam-se rapidamente (à medida que N cresce) de um conjunto limi-

-* -* j-l
te de valores n. que se comportam como n. = 11 para j»l. Consi-

J J
-*

deremos, por exemplo, os valores de n. para 11= 2,5; 3,0 e 9,0. Te
J

mos, então, os seguintes resultados:
-*

Para 11 = 2,5; n.: 0,74686 ; 2,49321 ; 6,24999 ;
J

3 j-l(2,5) ;...; (2,5) ; .... , (3.33)

-*
(3)2;Para fi = 3,0;

n . :0,80005 ;2,99749;J
(3)3;

••• f

(3)j-l;... (3.34)

e -*nara 11 = 9,0;
n ' :0,94216;9,00000;J

(9)2;
••• I

(9)j-l;... (3.35)

exatos até cinco casas decimais. Nota-se, por exemplo, que os n.
J

de HN para 11 = 3,0 e N > 5 já são indistinguíveis dos correspon -o -
-*

dentes n.
J (Eq. (3.34)) até aquela ordem. Para valores de fi > 3

observa-se uma convergência ainda mais rápida.

~ - -N
Dessas observaçoes, podemos entao concluir que H (parao

N grande) é um ponto fixo de T, no sentido de que seus mais bai-

xos autovalores

formação T, isto

(j«(N+l)/2) não mudam com a aplicação

. b' t 1 d H-N+2e, os malS alXOS au ova ores e o

da trans-

são tam -

bém os autovalores de HN . Para referências futuras, iremos denoo
-N

minar Ho como_p_o_h_t__o_·_f_l_·_x_o_·_d__e_·_e_·_l_e_t_r_·_o_h_s_·__l_i_v_r__e_s.

Passemos, agora, a considerar os estados de muitos cor-

pos que podem ser construidos a partir dos niveis de energia de
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-N ~
H . O estado fundamental, por exemplo, e obtido preenchendo-se too ' -

dos os níveis de energia negativa, -n., com dois eletrons cadaios
J

níveis de energia positiva estão todos vazios, neste estado. Os

estados excitados correspondem à transição de um eletron de um

nível ocupado -no para um nível vazio ~.i todas essas transiçõesJ J

têm energias positivas, como pode ser mostrado facilmente. A cons

trução desses estados torna-se bastante simplificada, especificag

do-se apenas os eletrons envolvidos nessas transições. Para isto,

vamos definir um operador de Fermi g. que aniquila um eletron no
111

-N -
auto-estado de H associado com n .. Da mesma maneira, parao J

autovalor negativo, definimos um operador h. =g~ que cria
J11 J11

eletron (isto é, aniquila um buraco) no auto-estado associado com

- n .. Medindo as energias a partir do estado fundamental (que cor
J

responde ao estado 'IV~CUO" nesta representação) podemos reescre -

ver a Eq. (3.36) como

-N
Ho (N+I)/2 - (-t g +h~ h.11)= I nj gj11 j11 J11 Jj=l

(3.36)

que envolve, apenas, autovalores positivos. Mais informações so-

bre a diagonalização numérica de liN são encontradas na Tabela I.o

3.6.2 - Pontos fixos de T~~J

Vamos, agora, analisar a estrutura de auto-valores de

H~i este Hamiltoniano é o mesmo que foi tratado na Ref. 4. Como

veremos, a transformação T tem dois pontos fixos, correspondentes
-

a J=O e J=-ro.

Po'n'tóf'ixode''imp'tlYez'a'livre. Tomando- se J = O em (3 .27),

o Hamiltoniano resultante, que denotaremos por H~L' é exatamente

o Hamiltoniano de eletrons (de condução) livres (HN) mais uma imo

pureza livre, que tem dois estados de spin, dependendo da proje -
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um

de

fazendo-se corresponder a cada um deles,

estado de spin da impureza. H~L será referido como ponto fixo

pIamente degenerados)

N
tos eletrons de H ,o

ção S = ±1/2. Pelo que vimos anteriormente, HN é justamente }iNz o o

exceto pela substituição f + f ,valendo, portanto, todas asnjJ n)l

equações já obtidas. Logo, para N grande, H~ é um ponto fixo de
* '-I

T, com os autovalores 1l., comportando-se como AJ (para j >>1)
J*

Os resultados para ll, com A = 2,5; 3 e 9 são os mesmos dados nas
J

Eqs. (3.33), (3.34) e (3.35), respectivamente. Consequentemente,

H~L é também um ponto fixo de T, sendo que seus auto-estados (du

são construidos a partir dos estados de mui

impureza livre.

Ponto fixo de impureza congelada. Consideremos, agora,

o caso J = - co • No sentido de diagonalizar (3.27) iremos tratar

perturbativamente, o termo H' = E (ft fl +h.c.), que é muito pequeo o~ ~ -
~ t t t

no comparado com H =-J[(f tf t-f ,f ,)T + (f tf ,T +h.c.)J. Teo - o o 0-;- 0-;- Z o 0-;--

mos então o Hamiltoniano

(N+l) t ]-~ = A(N-l) /2 ~H + I E (f f ( 1) + h. c.)~~IC o n n~ n+ ~n=l
(3.37)

que pode ser decomposto em duas partes independentes (notar que
~

H só depende dos operadores f e T) e, assim, será diagonaliza-o o~

do, separadamente, nos respectivos sub-espaços.

O termo H é facilmente diagonalizado, usando-se uma bao

das projeções-z do spin

ou seja, IT >,fttl1" >Z o z

notação do vácuo e 1 1"z>=1t>

de H contém zero, um ou dois eletronso -----

- ... ( t )dependendo da ocupaçao do nlvel f n = f f . Para n = O ou 2 o
o o olJ 011 o

- -+

spin associado ao operador f e S = O e os auto-estados correspono

associado ao operador f e da impureza,o

f+, IT > e fttft, IT > onde omitimos a0-;- Z o 0-;- Z

ou 1+>. Os auto-estados

se construida a partir das auto-funções

dem ao auto-valor E = O (quadruplamente degenerado, devido aos dois
-+

estados de spin da impureza); para n = 1, S = 1/2 que, juntamenteo



49

com o spin da impureza, dá origem aos estados singleto e tripleto

com auto-valores Es = 3J'e Et = -J, respectivamente. Como
estamos

é o estadoconsiderando J<O, vê-se que o estado fundamental de Ho

singleto. Todos os estados excitados (isto é, tripleto, n = O eo

n =2) têm energia infinita (J=-co), em relação ao estado fundao

mental e, portanto, fator de Boltzmann nulo, podendo então, ser

desprezados, reduzindo-se H , apenas ao estado fundamental. Comoo

a perturbação HI só conecta este estado com os estados excitados

de H pode, então, ser ignorada. Assim, medindo-se as energias emo

relação a E , a Eq. (3.37) pode ser substitulda por um Hamiltonias
no efetivo, dado por:

(N-l)
L

n=l

t
E: (f f( +1) + h.c.)n nfl n fl

(3.38)

Dessa equação, notamos que H~C e um Hamiltoniano de

eletrons (de condução) livres; exceto pela exclusão do estado de

condução f (que está fortemente ligado à impureza, na formaçãoo

do estado singleto) tem a mesma forma quadrática já tratada ante-

riormente (Eq. (3.29), para N~N-l). Quando se diagonaliza numeri-

camente, encontra-se que um de seus auto-valores e sempre zero e

os demais, simétricos, se aproximam rapidamente, ã medida que N

cresce, de um conjunto limite de valores ±~~ que se comportam co
J

~* j-l/2 -*
mo n. = Â para j»l. Sejam, por exemplo, os valores de n. pa-J J

ra Â = 2,5; 3,0 e 9,0. Temos então

(3.40)

-*
- 3 O· n.:
- " J

-*
= 2,5; n.: 1,52048 ; 3,95255 ; 9,88212 ;

J
7/2 9/2 j-l/2

(2,5) ; (2,5) ; ... ; (2,5) ...;(3.39)

5/2
1,69575; 5,19610; 3 ;

37/2 .. 3j-l/2, ... ,

para

Para

para =9,0;
~*
n . :

J
2,99792; 27,00000; 95/2;

97/2; ... ; 9j-l/2 (3.41)
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exatos até cinco casas decimais. Assim, para N grande, H~C é um

ponto fixo de T, que denominaremos de ponto fixo de impureza con-

gelada. (Ver Tabela I) .

Os resultados numéricos para J finito, mas pequeno, mos

tram que o ponto fixo de impureza livre é uma boa aproximação pa-

ra o Hamiltoniano (3.27) para N pequeno, isto é, kBT~ D (ver Eq.

(3.23)) enquanto que o ponto fixo de impureza congelada dá uma

boa aproximação para N grande, que corresponde a kBT«D. Entre es

ses dois limites, existe uma região de crossover onde os
....

nlvelS

de energia perdem completamente sua semelhança com os pontos fi-

xos; essa região é caracterizada por uma temperatura TK, conheci

da como temperatura de Kondo, que depende do valor de J. As duas

regioes limites são conceitualmente muito simples, como podemos

ver, comparando as escalas de energia (ou de tempo) existentes no

problema. Dada a temperatura T, associamos uma escala de tempo

LT=h/kBT que define o tempo de coerência do sistema, ±sto e, um

tempo característico no qual se realiza uma determinada medida

Para J finito, existe ainda uma escala de tempo associada com o

tempo de vida da impureza num estado de spin (por exemplo,L =1/2),z

finito por causa de seu acoplamento magnético com os eletrons de

condução. Para kBT ~ D, podemos estimar esse tempo, usando a regra

de ouro de Fermi, como LJ '\,h/ (p2J2kBT); uma análise mais cuidado

sa mostra que(l)

Uma vez que IpJ!«l, temos LJ»LT' Assim, qualquer medida relati

va à impureza, feita nesta temperatura, mostrará que ela se encon

tra num determinado estado de spin, comportando-se como uma enti-

dade magnética, o que caracteriza um spin liVre. Por outro lado,

à medida que a temperatura diminui, LT aumenta mais rapidamente

do que LJ' devido a presença do fator [l+4pIJI~n(D/kBT)J-l, multi
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TABELA I

Informações sobre a Diagona1ização numérica de HNo
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(N+ 1) /2

L

j=l

-t - -t-
n. (g. g. +h. h. )

J J~ J~ J~ J~

f = f\.-(N-1)/4
o~

(N+ 1) /2I
j=l

a .
OJ

(g. + h~ )
J1-1 J1-1

f11-1= A-3(N-1)/4

(N+ 1) /2

L

j=l

- -t
a .. (g. +h.)
lJ J]J J]J

Para N grande e j»l, temos

a . = a
OJ o

A (j-l)/2

BIBLIOTECA DO INSTITlJTO DE FlslCA E OU1MICA DE SÃO CARLOS • USP

FI S I (A
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plicando este último, que agora passa a contribuir significativa-

mente; eventualmente, para temperaturas suficientemente peque

nas obtém-se LJ«LT' Logo, uma medida realizada neste regime de

temperatura, mostrara a impureza, ora no estado de spin S = 1/2 ,z

ora no estado S = -1/2, tendo assim, um comportamento caracterísz

tico de uma impureza não magnética, isto é, S = o.z

3.6.3 - Pontos fixos de T[H~

Os resultados das su1::rseçbesanteriores, permitem agora

estabelecer os pontos fixos da transformação T[HNJ. Como vimos an

teriormente, nesta seção, esses pontos fixos resultam da união dos

pontos fixos de T [H~Je de T [H~J • Devido H~ (ponto fixo de ele

trons livres) ser um ponto fixo estável, isto é, não mudar com N,

, usando a mesma denovamos caracterizar os pontos fixos

pontos. Assim, iremos nos referir aosminação daqueles de

fixos de T[H~ como ponto fixo ãe impureza livre ou ponto fixo de

impureza congelada, dependendo da situação em que nos encontramos

(ver sub--seção 3.6.2).

Nesta dissertação, entretanto, estamos muito mais inte-

ressados em desenvolver um formalismo do que propriamente obter

resultados. Por isso, nos capItulos seguintes, vamos estudar ape-

nas HN no ponto fixo de impureza congelada (isto é, T=O) e consi

derar somente pequenos desvidos desse limite que correspode a um

regime de temperatura T«TK, onde TK é a temperatura de Kondo.
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CAPITULO IV

C~LCULO DO TEMPO DE RELAXAÇ~O

Neste capitulo, mostraremos como utilizar o formalismo

..•.... -
desenvolvldo no Capltulo 111 para o calculo do tempo de relaxaçao

(Tl) de spins nucleares em ligas magnéticas diluídas; esse cálcu

lo será feito com a ajuda da regra de ouro de Fermi. Entretanto ,

como consequência da discretização logarítmica da banda de condu-

ção na seção 3.1, por meio de um fator ~, será necessário definir

um processo limite que convirja rapidamente para o limite do con-

tinuo (~+l). Um processo direto seria utilizar valores de ~+l; i~

to porém, não pode ser realizado na prática devido aos altos cus-

tos de cálculos. Assim, empregaremos um método alternativo que

consiste na convolução dos resultados obtidos para um ~ qualquer

(maior do que a unidade) com uma função apropriada; isto será fei

to na seção 4.2. Antes, introduziremos uma expressão perturbativa

para o cálculo do tempo de relaxação.

4.1 - Expressão perturbativa para o cãlculo do tempo de relaxação

Usaremos a regra de ouro de Fermi, para o cálculo de Tl '
27

que e dado por

(4.1)

Nesta equação, PI

estado inicial de

-SE -SE
I; I - ~ .= e L e e o peso estatlstlco para oI

muitos eletrons com energia EI; EF é a energia

do estado eletrônico final. (Devemos lembrar que neste trabalho

estamos desprezando as energias Zeemam, de acordo com o que foi

discutido no Capitulo lI). O estado inicial 11> é o produto dire-
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to dos estados de spin nuclear - que representaremos por uma va-

riável de spin 1/2 - com os estados de muitos eletrons, correspo~

dentes a uma configuração inicial do sistema; o estado final IF>

é também um produto direto desses estados, satisfazendo rigorosa-

mente a conservaçao de energia expressa através da função delta

no lado direito da Eq. (4.1).

pela Eq. (3.20).

Hx e uma pequena perturbação dada

Em virtude de havermos escalado o Hamiltoniano nao per-

(N-l)/2 -1 -
turbado por um fator 2A /(l+A) na seçao 3.5 (ver Eq.(3.24))

convém procedermos, aqui, da mesma maneira em relação a H e asx

variáveis de energia do lado direito da Eq. (4.1). Desta maneira,

vamos definir

HN= [ 2 ] /I. (N-l) /2 Hx 1+/1.-1 x

E =[ 2 ]/I.(N-1)/2IN 1+/1.-1 EI

e

E =( 2 ] (N-1)/2
FN -1 /I. E1+/1. F

Com essas definições, a Eq. (4.1) transforma-se em

(4.2)

(4.3)

(4.4)

onde escrevemos

(4.5)

8N ~ [l+~-l] A- (N-l)/2 O/kBT
(4.6)



55

Comparando-se, agora, a Eq. (4.6) com a Eq. (3.23) conclulmos que

BN«l
(4.7)

Na prática, valores de SN muito menores do que a unida-

de são proibitivos, pois implicam em conhecermos estados de HN

com energias (pelo menos) da ordem de l/SN' ou seja, muito maio

res do que a unidade; corno observamos na seção 3.5, esses estados

sao desconsiderados nos cálculos, por questão de custos computa 

cionais. Entretanto, bons resultados têm sido obtidos4,5 escolhen

do-se S'T=S , onde 13 é um número fixo, pouco menor do que a unidar~ -

de. Neste trabalho, em particular, mostraremos que os resultados

obtidos com valores de S no intervalo 0,10 a 1,00 convergem, o

que de certo modo justifica a validade deste procedimento (ver Ca

pítulo V). Assim sendo, podemos reescrever a Eq. (4.5) na forma:

1... = 4n p2SkBT
Tl h

onde usamos p = l/D.

-SE /D

I e JN 1 <I I H) F> 126 DEJN-EFN) /Ii]1,F ..

-SEJN/DI eI

(4.8)

Quando calculamos l/TIT, através da Eq. (4.8), o resul

tado que obtemos é ou infinito oU zero, dependendo se as energias

(discretas) E1N do estado inicial e EFN do estado final são iguais

ou diferentes, respectivamente. Esses resultados, porém, não têm

significado físico, sendo apenas reflexos da discretização da ban

da de condução, onde aproximamos o contínuo de energias por uma

série discreta de níveis distanciados, um do outro, de lDA. As-

sim, para obtermos corretamente os resultados, usando o Hamilton~

ano discretizado, devemos trabalhar no limite do contínuo, isto é,

A~l. Como iã observamos em outras partes desta dissertação, é im-

possivel na prática, por questões de custos computacionais, traba

lharmos com valores de A menores do que dois. Portanto, tererrosque
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introduzir um processo alternativo que convirja rapidamente, para

Ã+l. Na próxima seção, discutiremos esse método.

4.2 - Metodo da Convolução

Vimos na seção anterior, a necessidade de se introduzir

um processo limite para obtermos resultados que possam ser compa-

rados experimentalmente. Nesta seção, definiremos um método que

está baseado na convolução de uma função w obtida a partir da Eq.

(4.8) com uma função regular f, definida convenientemente. Esse

procedimento foi empregado, com bastante sucesso, no problema de

~ 6 . ~ ~
absorçao de raio-x , onde uma sltuaçao semelhante e

no cálculo da taxa de absorção.

encontrada

Inicialmente definimos a função w da variável continua

ç: como

Seja, por exemplo, o procedimento de obtenção da Eq.

tir de (4.9). De acordo com essas equações temos

com

+00

W (EpN) = L 00W (O f o (I;, EpN) dç

onde

(4.9)

(4.8) a par-

(4.10)

(4.11)

(4.12)
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o método que vamos definir difere muito pouco desse que

descrevemos nas Eqs. (4.9) - (4,12); em particular não estarnos in-

teressados (a menos que seja no lillUteA~l) em reobter exatamente

a Eq. (4.8) por esse processo, e assim algumas alterações terão

que ser introduzidas, principalmente na definição da função f. U-

ma maneira para atingirmos nossos objetivos é tomar uma funçãof

cUJa largura seja muito maior do que a diferença entre as ener-

gias dos diversos estados finais. Com isto, objetiva-se tratar es

ses estados tal qual fizessem parte de um continuo. No caso do

problema de raio-x, bons resultados são obtidos mesmo para urna

função f com largura da ordem de espaçamento entre as energias

Maiores detalhes e justificativas desse procedimento, podem ser

encontrados na seção 2C.6 e Apêndice A da ref. 6.

Convém usarmos urna escala logaritmica para introduzir -

mos este rrocesso, corno sugerida pela discretização da banda de

condução. Assim sendo, vamos substituir a Eq. (4.11) por

(4.13)

para

onde f e agora urna "caixa retangular" de área unitária:

f l/9,n A ,-lO, fora desse intervalo

Notar que no limite A~l f(ç,EFN) é urna função delta do ar~to.

As Eqs. (4.9), (4.10) e (4,13), (4.14) definem o que

chamamos de metodo da convolução para calcular o tempo de relaxa

çao. Dessas equações, chega-se facilmente à forma convoluta de

J:.. = 4n p213 ~T
Tl h

(4.14)
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Do ponto de vista prático, o que se obtém por esse pro-

cedimento é, basicamente, substituir a condição de
~

conservaçao

de energia, dada pela função delta na Eq. (4.8), por uma

condição

outra

(4.15)

após a convolução. Podemos ver desta equação que para A~l, o es-

paçamento entre as energias aproximam-se de zero e o processo de

convolução torna-se exato neste caso.

Na figo 4.1, representamos esquematicamente o

descrito nesta seção.

método

No Capítulo V discutiremos os resultados obtidos para o

tempo de relaxação através da Eq. (4.15). Adiantamos, porém, que

a contribuição principal desta dissertação estã no fato de ter-

mos desenvolvido, pela primeira vez, um formalismo, baseado na

aproximação do grupo de renormalização, capaz de resolver um pr~

blema que até agora não foi resolvido satisfatoriamente. Assim

sendo, preocupamo-nos somente em ilustrar o método, aplicando - o

a uma situação particular que pode ser resolvida diretamente no

limite do contínuo, A~l, para o qual a Eq. (4.1) se aplica (ver

seção 5.2) .
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FIG. 4.1 - (a) Exemplos de configurações para um estado inicial e quatro estados finais, estes

com energias a menos de n3 do estado inicial, construidos a partir dos niveis de

energia de HN. Esses estados são usados para calcular os elementos de matriz da Eq.o
(4.15). Para esses elementos de matriz s6 contribuem os estados finais que tiverem

spin total aumentado (diminuido), de uma unidade em relação ao spin do estado ini 

cial uma vez que no estado final a componente-z do spin nuclear diminui (aumenta).

(b) Os estados finais construidos em (a) são representados por linhas rotuladas pe

los simbolos correspondentes a estes estados. A "caixa" pontilhada representa a fun

ção definida pela Eq. (4.14) e ilustra o procedimento de convulação definido pelas

Eqs. (4.9), (4.10), (4.13) e (4.14). Notar que as linhas F2, F3 e F4 estando fora

da "caixa" não contribuem para a taxa de relaxação convoluta e assim não precisam

aer calculadas.
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 - Recapitulação da Metodologia para o cálculo de Tl

Antes de discutirmos os resultados para Tl

(Eq. (4.15)) resultante dos cálculos desenvolvidos nos Capítulos

111 e IV, convém recapitularmos os vários passos envolvidos no

processo. Inicialmente aproximamos a banda de condução através de

um processo de discretização na seção 3.1, substituindo o contí-

nuo de energias por um conjunto infinito de níveis discretos, cu-

jas energias estão logaritmicamente distribuídas no intervalo

o ~ E: ~ D, onde o ~ é obtido apenas assintoticamente. Corno resul

tado dessa discretização transformamos o Hamiltoniano de Relaxa -

ção da forma contínua (Eq. (3.19)) para a forma discretizada (Eq.

(3.21) •

Urna vez que essa forma discretizada do Hamiltoniano con

tém um número infinito de termos, nenhum cálculo numérico seria

possível, levando em conta todos esses termos. Assim, o próximo

passo foi, então, procurar uma versão truncada desse Hamiltoniano

que pudesse ser utilizada em substituição à original ..Disto resul

tou a definição de HN (Eq. (3.24)), com

n' [l+A-l] A-(N-l)/2 H (5.1)
H = x,lm 1l N

N-+co 2

sendo o Hamiltoniano original, não perturbado. O limite N-+co é

substituído aqui por valores de N suficientemente grandes (mas fi

nitos), satisfazendo a condição:

(5.2)
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onde kBT é uma escala de energia associada com a temperatura ( na

qual estamos interessados em calcular o tempo de relaxação) e 8N

é um número muito menor do que a unidade tal que termos HM, para

M>N, podem ser desprezados em virtude de não alterarem signific~

tivamente os fatores de Boltzman associados com os estados de HN'

O Hamiltoniano HN, com N satisfazendo a condição (5.2),

foi diagonalizado numericamente através de um processo iterativo,

processo esse que consiste em definir uma sequência de Hamiltonia

nos Ho' Hl, ... ,HN, da qual Ho é inicialmente diagonalizado, se

guindo-se Hl, H2, etc. (ver seção 3.4).

Tratando N como uma variável, definimos uma transforma-

çao do grupo de renormalização, que consiste numa dilatação de e~

calas de energia por um fator A que representamos simbolicamente

por

A importância dessa transformação está na análise de

uma forma particular de HN = H~ ' para a qual

(5.4)

isto é, quando HN éinvariante por uma dilatação de escala de ener
*

gia. Neste caso, dizemos que HN é urnponto fixo de T. Na seçao

3.6 desenvolvemos a análise dos pontos fixos de T, chegando-se aos

seguintes resultados:

a) para N pequeno (isto e, kBT'" D) T [H~J tem um ponto fixo
que

denominamos de ponto fixo deirnpureza livre. Nesta situação, HN

pode ser substituido por um Hamiltoniano efetivo

(5.5)

é o Hamilto-
onde H~ é um Hamiltoniano de eletrons livres e H~=O

niano de eletrons livres mais uma impureza livre. Os estados de
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*

muitos corpos de HN,IL são obtidos, dependendo das
configurações

-"'~

N
dos sistemas representados por HO

eH .. Por exemplo, o esta
J = O-+ + +

-* -N

do glglh2
que corresponde a um eletron no nível ~l de HO' eum

H~ , respectivamen
J = O

estão mostrados na Tabe-

* *
eletron e um buraco nos níveis ~l e -~2 de

-* * * -* *

te, tem energia ~l + ~l + ~2' onde ~j e ~j
la r.

b) para N grande (isto é, KBT«D) T[H~ tem um ponto fixo que d~

nominamos de ponto fixo deÜnpureza congelada. Neste caso o Hamil

toniano efetivo que representa HN ~ dado por

* -
HN,IC -

(5.6)

onde H~ é um Hamiltoniano de eletrons livres, definido na Eq.

(3.26), e H~=_oo (Eq. (3.27)) contém estados de eletrons
livres

mais um estado singleto (formado por um eletron de condução com

a impureza) que estão desacoplados entre si. Os estados de muitos
*

corpos de H - ~d d .. '1N,IC sao construl os e manelra Slml ar ao caso ante-

rior. (Ver Capítulo 111 para maiores detalhes) .

No Capítulo IV, introduzimos urna expressão perturbativa

(Eq. (4.8)) para o cálculo do tempo de relaxação, baseada na re-

gra de ouro de Fermi. Entretanto, essa equação não pôde ser apli

cada diretamente ao cálculo de Tl, devido à discretização da ban

da de condução. Um cálculo complementar seria ainda necessário p~

ra obtermos os resultados corretamente. Sendo assim, introduzimos

um m~todo de convolução, e mostramos que este converge para o li-

mitr do contínuo quando A+l, tornando-se neste limite um procedi-

mento exato.

Nas seçoes seguintes, discutiremos os resultados numéri

cos obtidos neste trabalho. Antes disso, porém, apresentaremos u-

ma solução anali tica para o caso T = O.
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5.2 - Cãlculo analltico de T, para T = O

Uma situação de particular interesse no calculo de Tl é

tratarmos o problema na temperatura rigorosamente nula. A princi-

paI motivação disto é que nenhuma aproximação numérica necessita

ser feita para calcularmos o tempo de relaxação, como mostraremos

a seguir.

Como vimos na seção 3.6, no limite T+O (isto é, N+oo ) a

parte não perturbada do Hamiltoniano de Relaxação (HN) pode ser

substituída exatamente pelo Hamiltoniano ponto fixo de impureza
*

congelada HN,IC ' uma vez que neste limite, os auto-valores
des-

ses Hamiltonianos são exatamente os mesmos. O importante, aqui, é
*

lembrarmos que HN IC tem seu estado de condução mais localizado,,
f - da cadeia de operadores f , centrados em torno da impureza-o~ n~

totalmente desacoplado dos demais estados, devido seu forte aco -

plamento com a impureza na formação do estado singleto, podendo o

operador f , portanto, ser desconsiderado.o~

Como resultado da exclusão desse operador, o Hamiltonia

no de interação H (Eq. (3.20))toma a forma simplificada:x

H = -2Ax (5.7)

Consequentemente, dos dois termos (independentes) que compõem HN

-N HN t' t H-N t'b' ~l 1
- HO e J' respec lvamen e - apenas O con rl Ul para o ca cu o

de Tl, em virtude de H~ estar completamente desacoplado de HN

H~ é um Hamiltoniano de eletrons livres que, de acordo com a Eq.

(3.36), é dado por

)/2 -t _ )(N+l - (-t - +h. h.
EiN = I IIj gj ~gj ~ J ~ J ~
O j=l

(5.8)
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diagonalizado exatamente nos (N+l) níveis de uma partícula; TI. é---- J

a energia de uma partícula dada por Ti. = Aj-l (para N grande e
J

j»l). A forma simples deste Hamiltoniano, permite um cálculo ana

lítico par- TI.

Considerando, agora, o cálculo de Tl. Usaremos para is

so a Eq. (4.1), supondo que as variáveis de energia tenham sido

anteriormente reescalados; após algumas transformações naquela

equação, obtemos

J + ao

X dt<S (R ,t)S-(R ,0»+ n n
- ao

onde

f\ (N-l)/2 x

(5.9)

(5.10)

é o operador abaixamento de spin eletrônico na posição do núcleo

R e o tempo t. No Apêndice A, uma análise detalhada mostra que:n

(5.11)

onde p é a densidade de estados do metal puro. Salientamos aqui,

que este resultado é exato para T = O.

No caso em que o núcleo e a impureza estão muito distan

tes, isto é, KFR»l, a Eq. (5.11) resulta em

(5. 12)
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~ ..... 1 ~ d ,15 .que e exatamente a re açao e Korrlnga , para metals puros.

fato, quando estamos precisamente no ponto fixo T = O (como é o ca

50) o spin da impureza é IIconge1ado", uma vez que se encontra for

temente acop1ado ao e1etron de condução fo' e1etron esse que se

desacop1a dos demais na cadeia f em torno da impureza. A particin -

pação da impureza no processo de relaxação restringe-se a defasar

as funções de onda dos eletrons dessa cadeia que estão espacial -

mente próximos a ela. Na linguagem do Capitulo 11 isso é equiva -

lente a dizer que o mecanismo de relaxação nuclear provém apenas

dos eletrons da cadeia f em torno do núcleo, urna vez que essasn

duas cadeias (f e f ) desacoplam-se, neste caso. Por outro lado,n n

se tornarmos R suficientemente pequeno, a Eq. (5.11) nos mostra

~ -1
que a taxa de relaxaçao TI se anula ou, o que e o mesmo, o tempo

de relaxação TI torna-se infinito. Nesta situação, o núcleo inte-

rage somente com o eletron f (cf. Eq. (2.29)); urna vez queo
esse

eletron encontra-se impedido de participar de qualquer processo

em que seu spin seja virado, devido seu forte acoplamento com o

spin da impureza, conclui-se então que a taxa de relaxação nucle-

ar deva se anular.

Este mesmo problema foi originalmente tratado por Roshen

e saamlO, que usaram diretamente os resultados de urna aproximaçao

de liquido de Fermi, derivada por Nozieresll para o problema Kondo,

cujo Hamiltoniano admite de partida urna simetria esférica em tor-

no da impureza. Infelizmente, o problema que eles tentaram resol-

ver não possui essa simetria e sim uma simetria de dois centros

em torno da impureza e do núcleo, respectivamente, o que implica

numa deficiencia do formalismo por eles utilizado. De fato, os

resultados por eles obtidos concordam com aqueles aqui derivados

num tratamento mais rigoroso, apenas no caso em que impureza e nQ

cleo estão infinitamente distantes, corno podemos ver, comparando

a Eq. (9) da ref. 10 com a Eq. (5.11) desta seção. Além disso,

urna vez que a aproximação de Nozieres é válida apenas para tempe-
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raturas muito próximas de zero, os resultados da ref. 10 estão

também restritos a essa faixa de temperatura. Embora a análise

que aqui derivamos tenha se concentrado para temperatura T=O, nos

so formalismo é válido para todas as faixas de temperatura de

T»TK até T«TK•

Na seção 5.4 discutiremos brevemente o caso de tempera-

turas que estão na faixa 0< T«TK. Antes disso, na seção 5.3 des

creveremos o método numérico, com a aplicação da Eq. (4.15) e ve-

remos que o resultado l/TIT obtido por esse método converge rapi

damente para o resultado exato desta seção para A~l.

5.3 - cã1cu1o numerico de T1 para T=O

Nesta seção, aplicaremos o método numérico desenvolvido

no Capítulo IV, para o caso de temperatura T=O. Com isso objeti-

va-se mostrar que esse método fornece bons resultados para A~l,

quando comparados com aqueles obtidos analiticamente na seção an-

terior. Uma vez que a determinação da taxa de relaxação para tem-

peraturas finitas envolverá cálculos numéricos muito mais comple-

xos do que os envolvidos no caso T=O, restringir-nos-emos apenas

a este caso, deixando aquele para trabalhos futuros (ver seçao

5.4) •

A finalidade do método é resolver numericamente a Eq.

(4.15); uma vez que vamos aplicá-Io a uma situação já conhecida,

convem reescrevermos essa equação numa forma mais apropriada para

compararmos os resultados numéricos com o resultado exato. Assim

sendo, temos
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onde

(5.13)

1 +11. -1 Q,n A

1_1\-1 2
(S.ll!)

é um parâmetro que converge rapidamente para a unidade, quando

1\71 (ver Apêndice A). O termo H é dado pela Eq. (5.7) a A e ax

constante hiperfina.

Os somatórios que figuram no lado direito dessa equaçao

são calculados da seguinte maneira. Incialmente geramos, através

de um programa de computador, todos os estados de muitos eletrons

de ~ - que, neste caso particular, é substituido por H~, confor

me seção 5.2 - a partir dos (N+l) niveis de energia de H~, onde N

é um número finito, satisfazendo a condição da Eq. (5.2) i esses

estados correspondem aos estados iniciais 11> do sistema. Para ca

da 11>, obtido anteriormente, geramos todos os estados eletrôni-

cos possiveis, para os quais o spin eletrônico total tenha aumen-

tado (diminuido) de urna unidade em relação ao estado inicial cor-

respondente, urna vez que no estado final a componente-z do spin

nuclear diminui (aumenta); os estados assim obtidos, constituem

os estados finais IF> do sistema. Entretanto, só contribuem para

o somatório em F aqueles estados cujas energias estejam dentro

da "caixa retangular" centrada na energia do estado inicial consi

derado (ver Capitulo IV e Fig. 4.1). Repetindo esse processo para

todos os estados 11> , teremos computado a eq. (5.13).

A seguir, daremos os detalhes desse cálculo para o caso
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de T = O.

5.3.1 - Detalhes do calculo numerico

estados iniciais. Repetimos o cálculo

Os estados 11> e IF>

partir dos nlveis ±~1' ±~2'
~ 16

da um total da ordem de 2

da Eq. (5.14) foram

e ±Ti 4 (Ti j = 1\ j -1) de

computados a

-N

HO' o que nos

para cada um dos valores 11.= 2,5; 3,0; 5,0 e 9,0 com o objetivo

de estudarmos as variações de 1/T1T devido aos efeitos da discre-

tização da banda de condução;

fixado um desses valores paraA,

- -1/4
in-variamos o parâmetro S por um fatorA entre os valores do

tervalo de 0,10 a 1,00 de maneira que pudessemos observar as osci

lações em l/TIT decorrentes dos efeitos de truncamento. O resulta

do destes cálculos estão mostrados nos gráficos da Fig. 5.1, onde

representamos WN(A,S) em função de ~n B. A seguir faremos alguns

comentári03 sobre os resultados assim obtidos e das aproximaçoes

usadas nesses cálculos.

5.3.2 - Comentãrios sobre as aproximações numericas

De um modo geral, podemos dizer que os resultados do

cálculo numérico de WN(A,S) obtidos na subseção anterior e mostra

dos na Fig. 5.1 estão em boa concordância com o resultado anali-

tico da seção 5.2; em particular, essa concordância é excelente

para pequenos valores de A (2,5 e 3,0) como seria de se esperar,

pois neste caso, estamos muito próximos do limite do continuo A+l

(seção 3.1).

Uma vez que um dos objetivos do presente trabalho é es-

tabelecer um formalismo, que possa ser utilizado no futuro, para

cálculos numéricos do tempo de relaxação nuclear em ligas magnétl

cas dil uidas em toda a faixa de temperatura (O < KBT < D) ,
convem
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discutirmos os aspectos práticos de um tal cálculo. Para se cal-

cular l/TI a temperaturas finitas é necessário diagonalizar-se o

Hamiltoniano de muitos corpos H~, diagonalização esta cujos cus

tos computacionais crescem com o número de estados que compõem a

base discreta em que H~ é expresso. Por outro lado, o número des

ses estados depende da escolha dos valores de A e B que utiliza-

remos no cálculo. De fato, quanto menor for o valor de A maior

será o número de estados que devemos considerar e da mesma forma,

quanto menor for o valor de S maior será o número desses estados.

Assim, sob o ponto de vista prático, desejamos maximizar os vaIo

res de A e S dentro de uma precisão de cálculo previamente esta-

belecida, digamos, de 5%, preCisão esta que aumenta à medida que

Como podemos obter resultados analI ticos para T = O, es

te caso é um excelente protótipo para se estudar as variações de

A e B que sejam compatlveis com essa precisão pré-fixada. Com

esse objetivo se destinam as inserções na Fig. 5.1, onde mostra

mos os resultados obtidos para WN(A ,S) com diversos valores de

A e S, resultados esses que apresentam pequenos desvios do valor

obtido analiticamente e que são mostrados nessa figura numa esca

la ampliada.

Esses desvios são devidos às aproximaçoes usadas no

cálculo, ou seja, a discretização da banda de condução e o trun

camento do Hamiltoniano discretizado. Como mostrado por Wilson4,

o erro introduzido com a primeira aproximaçao, isto é, quando u-

sados valores de A maiores do que a unidade, é proporcional a

-TI 2/ .Q,nA t t d .d t - d'd A d' ..e e por an o ecresce rapl amen e a me 1 a que 11 lmlffiW.

Nos resultados que apresentamos, esse erro corresponde à amplit~

de das oscilações nas inserções da Fig. 5.1; como podemos notar

essa amplitude que é relativamente grande para fi. = 9, decresce r~

pidamente quando diminuimos o valor de A, tornando-se insignifi-
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cante para A~3.

Pode-se mostrar que a taxa de relaxação, normalizada p~

la constante de Korringa, calculada para um dado valorde A, de N e B

[WN(A,S)] é idêntica à taxa para o mesmo A, N aumentado de dois e

S diminuido de um fator A (isto é, WN+2(A,S/A)). De fato, urna vez

que essas transformações não implicam numa mudança de temperatura,

como podemos verificar da Eq. (5.2), conclui-se que os valores de

W assim obtidos devem ser ó mesmo. Em particular, quando estamos

num ponto fixo, isso implica em que as oscilações tenham um perío

do A, pois neste caso os auto-valores de H~ são idênticos aos de
N+2 '" _ . -

HR e portanto a taxa de relaxaçao W deve obedecer a condlçao

WN(A,S) = WN(A,S/A). OS gráficos referentes a A = 5,0 e 9,0 aprese~

tam muito bem essa propriedade; no entanto, isso não acontece pa-

ra A= 2,5 e 3,0.

A razao para esses desvios do regime oscilatório (para

A = 2,5 e 3,O) são os valores grandes de S (próximos da unidade)

que usamos nesses cálculos. A escolha desses valores se prende a

considerações de custos computacionais. De fato, para um dado va

lor de S, estados iniciais com energia E~ maior que uma_ energia
-8E .

En. escolhida de tal forma que o fator de Boltzmann e 9,lm sejahlm

muito menor que a unidade não precisam ser levados em conta na so

ma (4.15), o que reduz consideravelmente o número de estados ini-

ciais que devem ser analisados e portanto restringe o custo do

cálculo de WN(A,S). No entanto, se 8 for muito pequeno (isto e

i3 < 0,1) E n • se torna muito grande e portanto esse custo sobe ashlm
..•••....• - 'V

tronomicamente. Na pratica, somos entao obrigados a usar 8 > 0,1.

Por outro lado, tomando-se valores de S muito grandes

as energias pequenas (próximas ao nivel de Fermi), que somos for-

çados a desprezar devido ao truncamento do Hamilitoniano (seção3.1),

passam a contribuir significativamente uma vez que neste

En' torna-se muito pequena.hlm

caso

Em resumo, com relação aos cálculos derivados neste tra
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balho podemos dizer qu.e o caso A = 3,O com os valores deSindica-

dos na Fig.

5.1 é o que melhor se comporta,na prática,em termos

do compromisso entre os custos computacionais e a precisão de

cál

culo desejada.

5.4 - Anãlise do tempo de relaxação para T> O

Nas seçoes anteriores, discutimos o problema de relaxa-

çao quando HN éexat'amente o ponto fixo de impureza congelada ~,IC

(isto é, J = _00 e T = O). Nesta seção analisaremos o caso I J 1«1

para N grande mas finito, isto é, T>O. Da análise dos pontos fi-

xos, (seção 3.6), vimos que HN, nesta situação, será muito próxi

mo de HN,IC' no sentido de que seus autovalores estão muito pró

ximos dos correspondentes autovalores do ponto fixo. Um metodo sis

temático para descrever os desvios entre esses autovalores pode

então ser empregado - como no caso do problema Kond04 - analisan-

do-se as transformações T do grupo de renormalização na vizinhan-

ça desse ponto fixo. Adiantamos porém, que devido a limitações de

tempo, nenhum resultado quantitativo será aqui obtido para o casó

de temperaturas finitas.

Como resultado básico da análise de T em torno de um

ponto fixo (ver, por exemplo, seção 8 da ref. 4) temos que, quan

do ~ está próximo desse pónto fixo, seus auto-estados é "autova

lores podem ser calculados, usando-se um Hamiltoniano efetivo que
*

é dado por HN mais termos de correção. Assim temos

No caso particular do ponto fixo de impureza congelada
* *

(HN=HN,IC)' oBl, oB2, etc., representam todos os possíveis oper~

dores que possam ser construídos a partir dos operadores fI' f2 '

etc., f , fI' etc., I e I (disponíveis neste ponto fixo) consis0+-
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tentes com a simetria do Hamil toniano completo H~ (= HN + H~ ), ou

seja, deva conservar carga, spin total e S e ter simetria partiz

cula-buraco, esta última sendo equivalente à invariância de H~

sob as transformações

(5.16 )
-+ -+1 ++ -1*

-+

e similares para os operadores fn e I. As constantes wl' w2' etc,

que dependem dos parâmetros do problema (J e A) são determinadas,
comparando-se os resultados do cálculo perturbativo

com os resultados numéricos para os autovalores de

da Eq.

N
HR·

(5.15)

Convém

ressaltar que a Eq. (5.15) só é válida para valores de N tais que

os termos de correção sejam muito pequenos de maneira que possam

ser calculados perturbativamente.

Evidentemente, a Eq. (5.15) não limita o número de ope-

radores oH, que devem ser levados em conta na análise. Como regra

geral, consideram-se apenas aqueles oH~ cujos elementos de matriz1
*

entre os auto-estados de HN IC (que em geral dependem de N) dêem,
uma contribuição importante. Em particular, se essa contribuição

diminui quando N aumenta, é claro que o ponto fixo de impureza con
*

gelada HN,IC é uma boa aproximação para HN; por outro lado, se

ela aumenta comN, uma análise mais cuidadosa deve ser feita, uma

vez

-se
que HN se afasta desse ponto fixo. A propósito, classificam

os operadores OH~ = A (N-l)/2 OH. como relevantes, irrelevantes1 1 ------ -------
e marginais se suas contribuiç6es crescem, diminuem ou são inde -

pendentes de N, respectivamente.

A seguir, daremos exemplos de alguns operadores oH. que1
são os mais importantes dentre os que são consis'tentes com a sime

tria do problema.

(5.17)
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-t - -t-
ÕH3 = f fi + fi f011 11 11 011

oH = at f - 1)2
4 011 011

(5 • 18)

(5.19)

(5.2Q)

(5.21)

Esses operadores são todos irrelevantes, pois todos os

N -(N-l)/2 ~
oH. comportam-se como A , em funçao de N. Para provarmosl

isto, devemos representar óHi na base de operadores que diagonal!
*

za HN IC ' isto é, g. e h .. Da tabela I, temos que, J11 J11

f =A-(N-l)/4 I a .(g. +hi~ )(5.22)111 . oJ J11
J11J

f =A-3(N-l)/4 I a ..(g. -h~ )

(5.23)211 . lJ J11 J11 J

f =A-(N-l)/4 I a .(g. +ii~ )

(5.24)011 . OJ J11 J11 J

- -3 (N-l)/4 I -
- ii~ )(5.25)fI -A al·(g·

11 j J J11
J11

Substituindo-se, agora, essas expansôes nos correspondentes

chega-se facilmente ao resultado desejado. Outros operadores

dem ser construidos mas decaem muito mais rapidamente com N.

óH. l
po-

Por

tem a forma quadrática nestes operadores, con-

outro lado, o operador

(28) N
e hj i como HO

óH4 possui somente termos quárticos em g.
J

clui-se que a constante w4 = O.

Nenhum operador relevante ou marginal que satisfaça os

requesitos de simetria pode ser construido a partir dos f e fn n-t - -t -
disponiveis. Chamamos a atenção para o 'operadoróH= fotfo+I_+ fo+fotI+
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~
que e um

(cL Eq.
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operador marginal, mas que já foi tratado no termo

-tt - .
(5.7)). Outro operador, aH = fotfl+I_ + fl+fotI+ (rnargmal)

não satisfaz a simetria particu1a-buraco, isto é, não é invarian-

te sob as transformações (5.16). Por outro lado, o operador

ôH = ~ f} + ftlf não contribui para a Eq. (5.15), urna vez que0)1)1 )1 0)1
a

cadeia f só acop1a à cadeia f através de urna inversão do spin
n)1 n)1

nuclear, conforme podemos observar no Harniltoniano total H~ .

Desta maneira, tem-se que a Eq. (5.15) pode ser substi- .

.,
tUlda por

(5.26)

Para se determinar o tempo de relaxação nuclear à temp~

raturas baixas é necessário, portanto, determinar-se as constan-

tes wl' w2' w3' w5' etc.; limitações de tempo, impediram que nos

aprofundássemos na análise numérica do Hamiltiniano H~ ' de cujos

auto-estados se podem extrair as citadas constantes e assim, dei-

xamos para uma análise posterior o cálculo da relaxação nuclear a

temperaturas finitas.
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CAPITULO VI

CONCLUSUES E SUGESTrrES PARA TRABALHOS FUTUROS

Nesta dissertação, as técnicas do grupo de renormaliza

ção desenvolvidas por Wilson4 para o problema Kondo, foram aplic~

das ao problema de relaxação de spins nucleares por eletrons de

condução em ligas magnéticas diluídas. Como se sabel,2, mesmo pa-

ra o Hamiltoniano de Kondo que é a forma mais simples para se des

crever essas ligas, métodos perturbativos falham para temperatu 

ras da ordem ou menores do que a temperatura de Kondo TK• Uma vez

que nos propusemos a desenvolver um formalismo que seja válido p~

ra todas as faixas de temperaturas, isto é, desde T»TK até T«TK,

um método especial (não perturbativo) foi então usado para tratar

o sistema eletron-impureza.

Roshen e saamlO, em 1980, analisaram (recentemente) es-

te problema, usando a teoria de líquido de Fermi introduzido por

N .... 11. ~ t ~I'd t t .OZleres , teorla essa que e somen e va 1 a para empera uras mUl-

to próximas de zero; além disto, os resultados derivados na Ref.

11 (em que se admite que o Hamiltoniano tem simetria esférica com

relação ao sitio da impureza) somente podem ser aplicados ao pro

blema de relaxação nuclear (que possui uma simetria de dois cen

tros definida com relação aos sitios da impureza e do núcleo) no

caso em que esses do'is centros se desacoplam, isto é, no limite

Essa noção intuitiva é ratificada pela análise conduzi

da neste trabalho, em que desenvolvemos um formalismo consideran-

do os dOis centros de simetria, em torno dos quais descrevemos os

estados eletr8nicos de condução, como mostramos no Capitulo 11.

Como observamos anteriormente, uma vez que este proble-

ma apresenta singularidades a temperaturas muito baixas, um trata
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mento nao perturbativo se fez necessário, tratamento esse em que

utilizamos as técnicas do grupo de renormalização de Wilson, con

venientemente adaptadas no Capítulo III para o caso de dois cen

tros de simetria.

No Capítulo XV, desenvolvemos um método para obter os

resultados do calculo numérico da taxa de relaxação, no limite do

contínuo. Esta etapa do formalismo é necessária uma vez que, com

a aplicação das técnicas de Wilson, é feita uma transformação do

Hamiltoniano, originalmente na forma contínua, para a forma dis 

cretizada.

Os resultados do cálculo da taxa de relaxação foram re-

latados no Capítulo V, onde apresentamos também alguns comenta-

rios sobre as aproximações usadas. Esses resultados vêm da aplic~

çao do formalismo desenvolvidos em capítulos anteriores para o c~

so (relativamente simples) T + O. Para esse caso derivamos uma so

lução analítica, cujo resultado concorda com aquele obtido por

Roshen 'e'tal no limite kFR + 00 , confirmando nossa expectativa de

que a análise conduzida na Ref. 10 é inadequada pára o caso de

kFR finito.

Uma extensão imediata deste trabalho será calcular a ta

xa de relaxação em todas as faixas de temperatura às quais o for

malismo aqui desenvolvido pode ser aplicado; isso permitirá uma

melhor comparação entre os dados experimentais e os res~tados teó

ricos. Esse projeto envolvera cálculos numéricos bem mais comple

xos do que os desenvolvidos nesta dissertação, uma vez que exige

uma diagonalização do Hamiltoniano completo (e não só da forma

restrita a que o Hamiltoniano se reduz no ponto fixo TTO) .

Urna vez que o Hamiltontano de Kondo, usado neste traba

lho, é um modelo muito simplista para se descrever uma liga magn~

tica, será interessante então calcular a taxa de relaxação usando

um modelo mais realista para tratar o sistema eletron - impureza
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como, por exemplo, o modelo de Anderson.

Um projeto ainda mais ambicioso é o cálculo do tempo de

relaxação de um núcleo do metal hospedeiro nas proximidades de

duas impurezas magnéticas que interagem mutuamente.



,

79

APÊNDICE A

DERIVAÇ~O DA EXPRESS~O ANALTTICA DE T1 PARA T=O

~0nsiderernos o cálculo de TI através da Eq. (5.9),

x

x

+00

f dt<f~t(t)fo+(t)f~+fot>
- 00

(A. 1)

onde os limites 1\-+1e N-+00 anulam os efeitos da discretização e do

truncamento do Hamiltoniano, tornando-se assim um cálculo exato.

Para efetuarmos esse cálculo, vamos usar a expansão do

operador f (que aniquila um eletron na posição do núcleo) em tero~

mos dos operadores g. e h. , de uma partícula, que diagonalizam oJ~ J~

Hamiltoniano ponto fixo de impureza congelada (cf. Eq. (5.8)), ex-

pansão essa que é dada na Tabela I por

fo~ = 0.01\- (N-l) /4 I 1\(j-l)/2 (gj~ + ii;~)
j

(A. 2)

Substituindo esta expansão em (A.l) e lembrando que apenas contri-

buem para a média o produto dos operadores que conservem o

de partículas (e de buracos), ternos

~
numero

A(N-l)/2o.4o

x

(N+1)/2 _ (N-l) (j-l)1\(k-l)\2 [ 2 1JI 1\ 1\ L 1+1\j ,k=l
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(A. 3)

noé a energia de uma partícula (em unidades de D)Ti. = Aj-l
J

J e n é a energia de Fermi. Na passagem para a Eq. (A.3) uO
29

sarnas o resultado

nível

onde

- I~ ~ [r· 2 J. i\(N-l) /2 ]
f(llj) _1- f(Dj)j = l+A-l D kBT o (fij - fio)

(A. 4)

onde f(n,) é a distribuição de Fermi para partículas com energiaJ
( *)

~l ; o prefator em (A.4) aparece uma vez que estamos considera~

-1 (N-l)/2
do energias escaladas pelo fator (2/1+1\ )1\ (cf. Eq.(4.3)).

Reescrevendo a Eq. (A.3) temos

1--
~,T

tim 'um
A+l N+oo .[ 4a~ ] 21+1\1

(N+1) /2 (' 1) (k-l) ô (~ -Ti ) ô (Tij-Tik)\' 1\ J- 1\ j ox 2 L

. k=lJ, .

(A. 5)

onde usamos p = l/D. Seja

m = [N~1] _ (j -1)
(A.6)

(*) A rigor, como estamos tratando com energia discretas, a funç~o

indicadapelo simbolo ô(~. - ~ ) no lado direito da Eq. (A.4) ,
J o

representa uma função com uma largura finita. Usamos aqui este

simbolo apenas por comodidade de notaç~o, uma vez que no limi

te em que estamos interessados (isto é, 1\+1) essa função torna

-se a função delta de Dirac.
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e definimos

D n. = 1+A-1
J DA-m2

(A.7)

substituindo (A.6) e (A.7) em (A.S) obtemos portanto

-L =[41T p2A2kBT,T h

x 2

(N-l)/2I
m,n=O

E: E: 6(E: -E: ) 6(E: -E: )m n m o m n (A.8)

Podemos agora tornar o limite N + c:o, urna vez que para grandes N, am-

bos E: e E: tendem a zero (cf. Eq. (A.7)) e a sorna acima converge.m n

Consideremos agora o limite 11.+1.Para A próximo da unid~

de E: , que é igual a (1+A-l/2)DA-m, varia lentamente com m, de ma-m -

neira que para urna pequena variação 6m em m ternos 6E:=-E: ~nA.6rni da- m m

mesma forma para E: • Assim sendo podemos escrever o limite do ladon
direito de (A.8) corno

[ 4' ] 00

~im
...ao 1 x 2 I E:E: 6 (E:-E:)6 (E:-E:) =

11.+1

1+11.- mn m o m n
m,n=O

00
=~irn

2I6E:6E: 6(E:-E:)6(E:-E:)-
11.+1

A2 mn mo mn

A
m,n=O

onde definimos

(A. 9)

Ali. =(1+11.-1]40.2o

~nA =
1+11.-1

1-11.-1

~nA

2
(A.IO)
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No limite A+l, 6E (6E )+0 e as somas tornam-se integrais; nessem n

limi te AA + 1. Mesmo para valores de A=2, e, etc., pode-se mostrar
4

que

00 +00+00

2

IE E 8(E -E )8(E -E ) =i
dEÔ(E-EO) idE'8(E-E') +mm m o m n

m,n=O
-00

-00

+ e [exp(-TI 2 / Q,nJ\)]

(A.ll)

Como os termos da ordem de exp(-TI2/inA) decrescem rapidamente ~

do A diminui, encontramos nisto a razão para a rápida convergên -

cia dos resultados numéricos. Para A+l, a substituição da sorna p~

Ia integra: torna-se então um procedimento exato. (Para maiores

detalhes, ver seção 9 da Ref. 4). Assim sendo, da Eq. (A.8) ternos

Disto, chega~se finalmente ao resultado mostrado na Eq.

sej a:

(A.12 )

(5.11), ou

1
T,T

= 41T P2A2kBh
(A.13)
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