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RESUMO

Calcula-se o espectro de fotoemissão (XPS) no modelo

de Anderson com degenerescência de spin. Baseado na técnica do

grupo de renormalização, introduzido originalmente por Wilson pa

ra calcular a suscetibilidade magnética do modelo de Kondo, o cál

culo numérico tem precisão uniforme sobre todo o espaço paramétrii

co do modelo de Anderson: para qualquer energia fotoeletrônica es

tima-se um erro máximo de 4% para a corrente de fotoemissão calcu

lada.

o espectro calculado apresenta dois picos, associados

com as duas possíveis transições induzidas pelo raio-X entre as

ocupações do orbital <nf>=O,l ou 2: um primeiro pico de ioniza

ção correspondente à transição nf=2 ~ nf=l e um segundo pico

de ionização correspondente à transição nf=l ---+ nf=O. Para o ca

so em que a configuração nf=2 do orbital f tem a mais baixa ener

gia, o primeiro pico é dominante. A medida que a energia da confi

guração duplamente ocupada cresce ,em relação à '·da configuração

nf=l (de maneira que o valor de <nf> no estado fundamental dimi

nui) o segundo pico de ionização cresce em relação ao primeiro.

Finalmente quando <nf> + 1 no estado fundamental, o segundo pico

praticamente domina toda a densidade espectral integrada; nesse

caso (1) o primeiro pico torna-se estreito (com largura da ordem

da temperatura de Kondo) centrado no nível de Fermi e (2) próximo

ao nível de Fermi a corrente de fotoemissão é representada por

urna função universal da energia fotoeletrônica escalada pela tem-

peratura de Kondo.
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ABSTRACT

X-ray photoemission spectra (XPS) are calculated for the

spin-degenerate Anderson model of valence fluctuation compounds.

Based on the renormalization group technique originally introduced

by Wilson to calculate the rnagnetic susceptibility for the Rondo

madel, the numerical calculation has uniform accuracy over the

entire parameter space of the Anderson model; at any given photo-

electron energy, a maximum error of 4% is estimated for the

calculated photoemission current.

The calculated spectra display two peaks associated

with the two possible x-ray induced transitions between the

nf = 0,1 or 2 occupations of the t-orbital: a first ionization

peak corresponding to the nf=2 --+ nf=l transition and a second

ionization peak due to the nf=l--+ nf=O transition. For the

case in which the nf=2-configuration of the f-orbital has the

lowest energy, the former peak is dominant. As the energy of
.

the doubly occupied configuration increases relative to the

nf=l configuration, (50 that <nf> ,decreases in the ground state)

the second ionization peak grows relative to the first one.

Finally,as <nf>+l in the groun~ state, the second ionization peak

covers most of the integrated spectral densitYi in this case (1)

the first ionization peak becomes a spike (width of the order

of the Kondo temperature) centered at the Fermi leveI and (2) in

the vicinity of the Fermi leveI the photoemission current is

described by a universal function of the photoelectron energy

scaled by the Kondo temperature.
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CÁprTULO I

INTROVUÇÃO

Formulado originalmente em 1961 par~gescrever impu

rezas magnéticas em metais, o modelo de Anderson (1) se _JLresta,

entre outras aplicações, para explicar (conforme sugerido por

Hirst(2) em 1970) flutuações de val~ncia. Apesar da vasta produç~o

nestas duas décadas, representada por mais de oitocentos traba

lhos, abordando diferentes aspectos do modelo (3), as propried~

des dinâmicas resistiram às sofisticadas técnicas de cálculo, que

obtiveram sucesso apenas em algumas situações limites do espaço p~

ramétrico. (4)

Com uma técnica de grupo de renormalização

do método de Wilson, (5) realizamos neste trabalho, pela

derivado

primeira

vez, um cálculo numérico, porém rigoroso, de uma propriedade dinâ-

mica - a corrente fotoeletrônica - válido para quaisquer valores

dos parâmetros do modelo de Anderson. Com esses resultados discu-

timos qualitativamente as medidas de XPS ('X-ray Photoelectron

Spectroscopy') (6) em compostos de valencia flutuante,ique em sua

maioria são formados por monocalcogêneos de terr_,ª"s_-raras"como por

exemplo, SmS, YbTe, EuS, YbS, TmTe, TmSe), Ce, Ce Pd3 e algumas li

gas, como Ce CPdl Ag .)3 e Sm Gdl S.--x x x-x
Para melhor compreensão da flutuação de valência, va-

mos abordar a distribuição eletrônica dos átomos de lantanídtos,

bem como a estrutura cristalina de seus monocalcogêneos. Nos lanta

nídios, o raio atômico é determinado pelos elétrons 5s e 5p, como

))
mostramos para o gadolínio na figura (1.1)(7), com distribuição </.

eletrônica [X~4f75d16s2. Observamos que os elétrons 4f são mais

internos, tendo um raio da ordem da metade do raio do átomo. Para

o samário a situação é muito parecida, com seis elétrons na cam~

da 4f, nenhum na camada 5d e configuração eletrônica[X~4f65d06s2:
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1.4

l2L
Gd

LO 0.8
PlrlQ6 0.40.2

O

Figura (1.1) - Função de onda radial atômica do Gd multipli

cada por r, para os orbitais 4f, 5s, 5p, 5d

e 6s. O raio da camada 4f é aproximadamente

a metade do raio iônico, determinado pelas

camadas 5s e 5p. (ver ref. 7).

Os monocalcogêneos de lantanídios formam na estrutura

fcc, como o cloreto de sódio, cujo plano [O,O,lJ está

figura (1.2) (8). Nesta estrutura o parâmetro de rede

mostrado na

cresce quase

linearmente com o: raio iônico.

raio da camada 5s, gue se reflete

da camada 4f, diminui também a

elétrôns

blindagem do núcleo, reduzindo o

numa redução do parâmetro de re-

diminuindo o número de

Por outro lado, nos lantanídios,

Figura (1.2)- Plano (0,0,1)da

estrutra cristalinade SrnS. (ver

ref. 8).

de. Assim, nos monocalcogêneos de

lantanídios, o parâmetro de rede

depende diretamente do número de

ocupação da camada 4f; esta propriedade é utilizada na interpreta

ção de alguns resultados experimentais.

Nos útlimos anos esses compostos têm sido estudados

por diversos métodos de investigação experimental, entre os quais

citamos as medidas do parâmetro de rede, a suscetibilidade magnét!

ca, o deslocamento isomérico de Mõssbauer e a espectroscopia foto-



eletrônica de raio-X (XPS), resultados típicos dos quais

apresentados a seguir.

1.1. Aspectos exper'i:mer1"tais

3

serao

Dos métodos experimentais citados, os dois primeiros

dão como resultado uma medida estatística sobre todos os íons da

amostra, não se podendo distinguir entre as seguintes situações:

1) o material é heterogêneo, com os sítios da rede ocupados por

íons com valências diferentes (como é o caso do EU3S4 (9),

coexistem, em sítios distintos, íons de Eu2+ e Eu3+); 2) o

onde

mate-

rial é homogêneo, com os sítios da rede ocupados por íonscuja v~

. lência varia no tempo (como por exemplo no 5mB6 (10), onde a valên

cia do Sm varia terrporal.nenteentre 2+ e 3+). As medidas de desloca-

mento isomérico, no entanto, distinguem essas duas situações, pois

medem propriedades individuais de um íon do cristal, e aliados

aos resultados de XPS, determinam a escala de tempo característi-

co da flutuação •.

A) Medidas de parâmetros de rede

Nos monocalcogêneos de terras-raras os parâmetros de

rede são praticamente iguais ã soma do diâmetro do íon do terra

-rara com o íon do calcogêneo. Na figura (l~~) (8) apresentamos a

variação desse parâmetro com os lantanídeos, que se combinam com

os calcogêneos S, Se e Te. No meio e no fim da série os íons de

lantanídeos possuem valência 2+ e o restante valência 3+. Aos com

postos correspondentes ã valência 2+ estão associados maiores pa-

râmetros de rede, o que torna possível mudar a valência desses

compostos com o aumento da pressão, como passamos a descrever.
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\JJ

o
05.5
a::I
\JJ

~
l<t

a:
<t
Cl. 5.0

• EuO

I

Figura (1.3) - Relação do parâmetro de rede com

o estado iônico do terra-rara.

Na figura (1.4) (11) mostramos o resultado da variação

do volume com a pressão para o SmS, SmTe e SmSe. Tomando corroexem

o cristal sofre uma varia

volume varia lentamente com

de um material comum. Quan

o

do, entretanto, a pressao

plo o SmS, inicialmente

atinge um valor de 6,5 Kbar,

a pressao, como se espera

0.70

0.90

0.80

0.75

0.95

1.00

0.85
VIVo

ção brusca de volume, carac
0.65

50 100 150
PRESSÃO (kbar)

200
terística de transição de

primeira ordem. Abaixo des-Figura (1.4) - variação do vo1urreV em

flmção da pressão no smS a temperatura

ambiente (verref. 11). sa pressão o cristal
-e um

semi-condutor de cor preta.

Acima de 6,5 Kbar o material torna-se dourado e condutor, manten

do a mesma estrutura cristalina bcc. Essa transição eletrônica

ocorre pela passagem de elétrons da camada 4f para a banda de con



dução, aumentando drasticamente o número de portadores da

de 1022 elétrons/cm3, de maneira que a frequência de plasma

5

ordem

(w =
p

= (4rrne2/m*)1/2) , que causa a refletividade característica dos me

tais, desloca-se rapidamente para a região do vi?ível.

Na fase inicial o Sm possui valência 2+. Como nos com

postos i5nicos o par~metro de rede ~ proporcional ~ valência, me-

dadosdindo o valor desse par~metro na segunda fase e usando os

da figura (1.3), encontramos que nesta fase a valência do Sm
-

nao

é 3+, porém um valor intermediário entre 2+ e 3+, aproximadamen-

te 2,7. Nessas condições dizemos que o Sm possui valência interme

diária ou valência flutuante.

B) Suscetibilidade magnética.

Com medidas de suscetibilidade magnética em compostos

de valência flutuante, Maple e wohleben(12,13) explicaram a flu ------~ -

~uação de valência relacionando a escala de tempo característico

da medida com o_tempo de flutuação entre duas configurações cor-

respondentes às duas valências inteiras do íon de lantanídio (is-

to é, o tempo em que o elétron flutua entre a banda de condução e

a camada 4f).

Na figura (1.5) apresentamos a var.iação da suscetibi

lidade magnética com a temperatural12,13) para três casos distin-

tos: a) SmS submetido à pressão atmosférica, e portanto com valên

cia 2+ (S~2+); b) SmS submetido ã pressão de 7,5 a 12 Kbar, no re

gime de valência flutuante; c) Sm Pd3, onde o samário combina- se

com o paládio no estado de valência 3+ (sm3+).

No primeiro caso o Sm possui J=O, apresentando um pa-·

ramagnetismo de Pauli. INo terceiro caso o estado fundamental do?

Sm tem JfO (4f5) e portanto a suscetibilidade magnética segue a

lei de Curie. Finalmente no segundo caso, que corresponde ao regi
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.me de flutuação de valência, para temperatur:as Jacima de lOOK o

SmS possui suscetibilidademagnétiea-intermediária, dada, para ca

d~ T, por urna média ponderada das suscetibilid~ge~ (a) e (c) na

mesma temperatura. Para temperaturas abaixo de lOOK a suscetibili

dade magnética não diverge como no terceiro caso, deixando portan

to de se comportar corno média ponderada entre (a) e (c).

Figura (1.5) - Suscetibi1idade magnética em fun
ção da temperatura no SmS (ver
ref. 12 e 13).

Map1e e Wohleben interpretaram o caso (b) com a rela-

çao entre o tempo característico da experiência (ou tempo caract~

rístico do banho térmico, TT = ~/KBT), e o tempo de flutuação(Tf)

t f· - 1"2+ S3+ P t .en re as con 19uraçoes õm em. ara emperaturas'malores que

lOOK TT<Tf' de maneira que se observam distintamente as duas con-
o _ 2+ 3+

flguraçoes Sm e Sm . Para temperaturas abaixo de lOOK TT>Tf' ten-

do-se uma combinação linear quântica das duas configurações com

~suscetibilidade magnética diferente da média estatística das

duas configurações. Considerando que os níveis de energia do orbital

4f são alargadospela hibridizaçãodeste mm a banda de mndução, os autores



está

torno

7

-2
estimaram esta largura em 10 ~V, com base na temperatura de 100

K, abaixo da qual a suscetibilidade magnética deixa de obedecer à

média ponderada. Essa interpretação para a suscetibilidade

de acordo com os nossos resultados da fotoemissão no modelo de An

derson, corno mostramos na seção (5.2).

C) Deslocamento isomérico de Mõssbauer

As diferenças de configurações eletrônicas em

do núcleo podem ser detectadas pelo deslocamento isomérico de

Mõssbauer(14), devido aos efeitos de interações hiperfinas (mono-

polo elétrico, dipolo magnético e quadrupolo elétrico) entre as

distribuições de cargas eletrônica e nuclear. Essas interações des

locam ou abrem os níveis de energia nuclear, modificando a ener-

gia de absorção de raios y pela transição do núcleo do seu estado

fundamental para um estado excitado.

As interações de monopolo elétrico, em particula~ sao

proporcionais à distribuição de cargas eletrônicas em torno do nú

cleo, principalmente as de caráter s. Como nos terras-raras a den

sidade dos elétrons s depende do número de ocupação do orbital 44

uma vez que quanto menor o número de ocupação de elétrons dessa

camada, menor a blindagem do núcleq, com o aumento da densidade

dos elétrons 5s em torno do mesmo, o deslocamento isomérieo-- de

M~ssbauer torna-se uma importante experiência para se obter infor

maçoes a respeito da população do orbital 4f.

Essa experiência distingue se o composto é homogêneo

h - ..•. 2+ 3+
ou eterogeneo. ° Eu304, por exemplo, POSSUl lons de Eu e Eu em

sítios diferentes, que dão origem a dois picos de absorção, como

mostra a figura (1.6) (15), correspondendo às valências 2+ e 3+.

Por outro lado, o SmS sob pressão, em regime de flutuação de va

lência, apresenta um pico de absorção numa posição intermediária
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em relação aos picos associados

com a valência 2+ (SmS sob pre!

são atmosférica) e com a valên-

a
31

"JIO~:..•.•!...:_.: .• - cia 3+ (no composto sm2S3), co

mo mostramos na figura (1.7/16),

onde observamos que, quando

pressão atinge um valor em tor-

Figura (1.6) - IEslocarrentoisorrérico

do Eu304'.onde observa-se(bis rníni
rroscorreSfúndentesàs valências2+ e
3+ (verref. 15).

no de 6,5 Kbar, o deslocamento

isomérico (o) salta de um valor

típico do samário divalente para

um valor intermediário, a exemplo do que ocorre com o parâmetro de

rede.

Segundo a interpre-

tação baseada na escala de tem-

po característico da medida, na

~8 (17) ~. '/

tempo TM (-10 s ) e ll'lalOrqu= o
- -12 (11)

tempo de f1utuaçadTf (10 s )en-
_ 2+ 3+

tre as configuraçoes Sm e Sm "

experiência de Mõssbauer esse

~ -0.2
E
E

'O -04

-06
•

-o.8L SmSo 4 8
P IKbarl

12

de maneira que a experiência m~

de uma média quântica dessas

Figura (1.7) - Des10canentoisoméri
co em ftmção da pressão no SmS (ver
ref. 16).

duas configurações. Em contras-

te, as experiências de XPS têm um tempo característico TxpS da or-
-16 (11)

dem de 10 s , menor que Tf' observando-se, nesse caso, os r~

su1tados correspondentes a média estatística entre as duas configu

rações, como veremos a seguir. \

D) XPS

A espectroscopia fotoe1etrônica de raio-X (XPS) consis

te em retirar com o raio-X de energia ~w um elétron de um orbita1



iônico e lançá-Ia para fora do material, como mostra a

9

figura

(1.8). Um detectar mede a energia cinética (EK) e a corrente foto

(a) (b)

Figura (1.8) - Esquema da fotoemissão:

átomo de Bohr; (b) nos

de energia.

(a) no

eletrônica (o) dos elétrons emitidos. Pelo princípio da conserva
"

ção Elaenergia, o raio-X cede E = f1w-EK para o material, que fica

em um estado excitado. Com 0_ em função de E traça-se o espectro

de fotoemissão que dá informações do número de ocupação

orbital.

daquele

A experiência de XPS interessa-nos, em particular, p~

10 cálculo que realizamos dessa propriedade no modelo de Anderson,

que descreveremos no segundo capítulo desta tese. Na fotoemissão

nos compostos de valência flutuante o raio-x retira um elétron 4f1

do íon de terra-rara, que fica em um estado final excitado 4fn-l•

A . t - . b .t "-~.:J~ A ",n-1 d'" . t_ln eraçao spln-or 1 a no e&~-~--- .a orlgemaum-------espac.ror --

c~racterístico, que serve como uma impressão digital para iqenti-

ficar esse estado, a partir do qual se conhece o estado inicial •
.------

apresentamos o espectro experimental da fotoemisNa figura (1. 9a)
- (18)

sao no 5mB6 ' no qual observamos dois picos, correspondentes
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4f4 -, 5 5
e (termos atomlcos 14, FI'

tados iniciais com configurações

Figura (1.9) - XPS Cb 5mB6. a) ex
periência;b) teoria. (verref. 18)

intensidades10 cálculo das

aos estados iniciais com valên

2+ 6 3+ _Scias 2+ (Sm :4f ) e 3+ (Sm :4r).

A contribuição de cada estado

das linhas correspondentes a

usando o método dos coeficien-

cada multipleto daquele estad~

tes de paternidade fracioná-

. (19) (20)
r1a - , calculadosegtIDdoCox •

final pode ser identificada p~

Os estados finais produzidos

- - 5
pela fotoemissao sao: 4f (teE

-, 6 6 6 )
mos atomlcos HS/2' Fl/2, Pl/2

5 5
G2, D) correspondentes aos eso -
2+ 3+

Sm e Sm , respectivamente, como

)

....'

~.:" '
\'

TEORIA

EXPERIENCIA

'" ,.' 6H'

\'1~'.
5m2" '.

...L::

O=EF

\\
'. '.~'. . ,-t_ '-0.I •

5m3+(4f) I 5m2+(4f~

10 5

ENERGIA ABAIXO DE EFleV)

-./\I :/ .

/ 51

/ 58 ], 5~
;,..m

(b)

15

ISm86]

(o)

o

o

10K

'\
/,"'...•1\: .; :.. '; .

,//'
...,.,""-

10K-

40K

40

mostramos na figura (1.9b).

Na figura (1.10) (21) apresentamos os espectros de fo-

toemissão para SmS sob condições normais (figura l.10a) onde o,
_ 2+

Sm tem valencia 2+ (Sm ), para o SmA (figura 1.10b), onde o Sms
_ - 3+

tem valencia 3+ (Sm ), finalmente para o SmAs So 82 (figura0,18 ,

1.10c), com Sm no regime de valência flutuante. Observamos que o

espectro do SmAsO,18 sO,82 é uma superposição dos espectros do

SmS e do SmA • Isso ocorre porque o tempo característico da expes
riência de XPS (_10-16s) é muito menor que o tempo de flutuação

de valência (_10-12s), permitindo que se observe um quadro instan

tâneo de ambas as configurações.

Ainda nas figuras (1.9) e (1.10) observamos que é mais

largo o pico correspondente ao estado inicial com menor número de

ocupação do orbital 4f, característica qualitativa essa também
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encontrada no cálculo da fotoeroissãQno modelo de Anderson, como

mostraremos no quinto capítulo.

olSmS

C-~

VBI~ A<

oZ10
~ \lbl SmAlUl
.JUl
UI
o<oIIIzUJI-ZH r
le) SmA~"P.82

14 12 8 4 o -4
ENERGIA DE L1GACAO leV)

Figura (l.10) - Espectro de XPS do SI11l\sO,18SO, 82'
Em (a) o SmS sob pressão atmosféri

2+ 3+ -
ca (Sm ); em (b) o SInAs (Sm); e

em (c) o SrnAsO,18 SO,82' onde o Sm
tem va1ência intermediária e o es"

pectro do XPS é uma superposição

de (a) e (b). (ver ref. 21).

1.2 -Aspecto teorico

Em 1970 Hirst(2) sugeriu um modelo para a f1u-

tuação de valência constituído por um !on com__-º..:r::QLta14f acopl~

~o a urna banda de condução. Ao orbita1 associou várias configu-
- n. ",. -

~açoes 4f , com energla dependendo do numero de ocupaçao nf, se

gundo a parábola

(l. I)
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onde U é a interação Coulombiana entre os elétrons da camada 4f

e Ef a energia de ligação devido ao potencial do núcleo blinda-

do.

Na figura (1.11) representamos um caso em que

o orbital 4f pode ter apenas as seguintes configurações: vazio

(nf = O), singelamente ocupado (nf = 1) e duplamente ocupado t que

corresponde ao modelo de Anderson(l). Considerando por um mome~

to a parte iônica como independente dos elétrons de condução,

encontram-se os autoestados do hamiltoniano que descreve o íon

com um número de ocupação do orbital 4f inteiro. Havendo, entr~

tanto, um acoplamento V do orbital com a banda de condução, os

autoestados, e em particular o fundamental, serão constituídos

por combinações lineares de várias configurações, dando um núme

ro de ocupação fracionária para o orbital 4f.

9 par~etro à, que~ª/a diferença de energia~-----< ..-...-.--~.
entre as configurações com orbital duplamente ocupado e singel~

mente ocupado (à=Ef+U) tem um papel importante na teoria. Sendo

r = 1TPV2 (onde p é a densidade de estados no nível de Fermi) o

) alargamento desse nível, devido à !!_~~dização com a banda· de

condução, temos as seguintes situações: 1) para r« à o estado

fundamental é constituído predominantemente por uma configura 

çao com um número aproximadamente inteiro de ocupação. Na figu-

ra (1.11), por exemplo, esse estado teria nf~2: 2) para r > à as

configurações· de energias mais baixas estão misturadas e o íon

encontra-se no regime de valência flutuante; Considerando,
\
por

exemplo, r «I Ef I e Ef < O, o estado fundamental é uma combinação

linear das configurações tendo nf = 1 e nf = 2, com os elétrons

saltando do orbi tal 4f para a banda de condução e desta ..'.para

aquele num tempo dado por 1"f = -t'ijf. Chamando de 1"E o tempo carac

terístico de uma dada experiência, para 1"E < 1"f observamos um

quadro instantâneo de cada configuraçao e para 1"E > 1"f os res'ul

tados traduzem os efeitos quânticos associados ã combinação li-
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near daquelas configurações.

Como exemplo de experiência citamos a suscetibilida-

de magnética x, cujo cálculo no modelo de Anderson foi desenvol

vido por Krishna-murthy et al(23), usando a técnica do Grupo de

Renormalização, com alguns resultados mostrados na figura

(1.12) (40). Nesses resultados escolheu-se U»Ef, de maneira que

se pode descartar a configuração com o orbital 4f duplamente ocu

pado. Assim, para Ef ~ r os autoestados de energias mais baixas

são combinações lineares das configurações com nf = O e nf = 1. Pa

ra temperaturas T~r/KB o orbital 4f fica desacoplado da 'banda

de condução, sendo X dada pela média ponderada de X corresponden

tes às configurações nf= O e nf= 1. Para T < r/KB os autoestados

de energia mais baixa são combinações lineares das duas configu

rações, e a suscetibilidade magnética abandona o comportamento an

terior (isto é, deixa de ser média ponderada entre as suscetibili

dades com valência inteira), com um pico na temperatura da ordem

de r. Esse resultado está qualitativamente em concordância com

resultados experimentais de X mostrados na seção (Ul). vê-se as.
sim que o cálculo preciso de X destrincha a física contida no mo

delo, o que proporciona motivação para explo~ação de outras pro

priedades do mesmo.

Um grande progresso nesse sentido foi possível nos

últimos cinco anos graças à introdução do "Ansatz" de Bethe. En

tre os pesquisadores que mais se destacaram no cálculo das pno

priedades termodinâmicas estão Andrei dos Estados Unidos, Wieg

mann da União Soviética e Schlottmann(4l) da Alemanha. Para re

visão referimos os trabalhos de Andrei, Furuya e Lowenstein(42)

e Tsvelick e Wiegmann(43). No entanto, até o presente não existe

cálculo de "Ansatz" de Bethe para propriedades dinâmicas, onde

essa técnica é de difícil aplicação. Nas palavras de Tsvelick e

Wiegmann, na página 703, sétimo parágrafo, do artigo que citamos
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o

-tt- ~ € f

Figura (1.11) - Níveis de energia Cb orbital f no
rrodel0 de Anderson

76

68605244

..2UL(g lla)236

28
~

~ +0.621"20

1240

Figura (1.12) - Suscetibilidade magnética no rro~
10 de Anderson. (ver ref. 23)
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"we enumerate some unsolved problems below. The Bethe-Ansatz ap-

praach is extremely sensitive to the chaice af the quantity to

be calculated. Whithin the framework of the Bethe-Ansatz it is

relatively easy to calculate a thermodynamic potential. The

situation is different for the kinetic coefficients and dynamical

characteristics. Therefor~ we now know only the kinetics coef-

ficients related to the equilibrium quantities. For example, such

a quanti ty is resisti vity at T = O and arbi trary H".

\ Até há dois anos conheciam-se resultados exatos para

as propriedades dinâmicas de apenas um modelo, o do nfvel resso 

nante, que é o caso particular do modelo de Anderson que se obtém

fazendo U = O, o que equivale a desacoplar os dois canais de spins

eletrônicos, ou sej a, fazer a degenerescência de spin NL_= 1. (A

simplicidade do cálculo vem do hamiltoniano ser quadrático, pode~

do ser diagonalizado analiticamente. Nesse caso em que não inter

vêm efeitos de muitos corpos, o espectro de fotoemissão é consti

tuido por uma lorentzianade meia largura r centraqaero lE:fl--

Recentemente essa situação foi alterada. Gunnarsson e

Schônhammer(44) calcularam no limite U+ 00 algumas propriedades 'di

nâmicas ta corrente de fotoemissão, espectroscopia de um nível

profundo e o BIS) para o modelo de Anderson com alta degenerescê~

cia (N~+oo). Estes resultados são importantes para interpretar os

resultados experimentais do Ce, que tem apenas uma configuração

do orbital 4f com número de ocupação não nulo e onde a degeneres

cência de momento angular é Nf = 14. Não se prestam, entretanto, p~

ra interpretar resultados de compostos como o 5mB6, onde o orbi

tal 4f assume duas configurações com números de ocupação nao nu-

los. Os resultados de Gunnarsson e Schônhammer mostram efeitos de

muitos corpos no modelo de Anderson.i Em particular, para I E:fl» r,

observa-se um pico no \e-~p~s:~ro_~~ ~otoemissão no ní.ve~ de Fermi;

esse pi~o, inexistente para o caso Nf=l, foi interpretado como
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manifestação do e~~ito Kondo, isto é, formação de um estado sin-
I

gleto a baixa energia, p~lo acoplamento dos elétron~ go orbital o~:

f com os elétrons de condução que os rodeiam.

Outros autores, como Zhang e Lee(45) e Kojina, Kura

moto e Tachiki (46) calcularam a fotoemissão também no limite de

U+oo. Usando técnicas alternativas de. cálculo, esses pesquisado-

res basicamente reproduzem os resultados centrais de Gunnarsson

e SChônhammer.

No presente trabalho apresentamos pela primeira vez

um método de cálculo de propriedade dinâmica no modelo de Ander-

son para degenerescência de spin Nf = 2. Alem de elucidar a dinâ

mica dessa versão mais conhecida do modelo, este cálculo torna -

-se importante por dois motivos: 1) permite fazer U finito, ser-

vindo para comparar qualitativamente, devido à simplicidade do

modelo, os resultados de fotoemissão aqui obtidos com aqueles de

compostos como o smB6, SmS sob pressão e outros, que possuem

dois picos no espectro de fotoemissão, em razão dos íons de ter

ras-raras possuírem duas configurações com números de

do orbi tal 4f não nulos; 2) complementa os trabalhos de Gunnarsson

e SchBnhammer, permitindo uma interpolação entre os casos Nf = 1

e Nf+oo, para os quais resultados exatos são conhecidos. De fato,

mostramos no correr desta tese que os espectros de fotoemissão

para Nf =2 aproximam-se mais (qualitati vamente) do caso Nf+ 00 que

do modelo de nível ressonante. Assim, com o trabalho aqui desen-

volvido, tem-se um panorama geral do comportamento da fotoemis -

são no modelo de Anderson em função da degenerescência Nf•

Finalmente, convém mencionar que, embora numérico, o

trabalho aqui exposto tem precisão inteiramente controlável. O

procedimento numérico é definido por parâmetros que serão intro-

duzidos no capítulo II. Considerações de custo computaciona~ ~e-

varam-nos a escolher esses parâmetros de forma que o erro na cor
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rente de fotoemissão calculada em qualquer energia esteja por

volta de 4%. Ersa estimativa pode ser verificada de quatro for

mas: 1) pela regra de soma, na qual a área sob o espectro de fo

toemissão é igual ao número de ocupação do orbital f, calculado

independentemente; 2) pela comparação com o espectro de fotoemis

- ~
Si'l.O no modelo do nlvel ressonante (U = O); 3) pelo resultado da

densidade de estados no nível de Fermi; 4) finalmente,pela univer-

salidade do efeito Kondo.:

1.3 - Organização do trabalho

Iniciamos (Capítulo 11) apresentando o modelo de An-

derson, seguido da determinação de uma regra de soma, e discuti-

mos qualitativamente os resultados da fotoemissão, para

regiões do espaço paramétrico.

várias

O leitor mais interessado na técnica numérica dirigi

mos ao capítulo 111. Neste aprimoramos a técnica do grupo de re-

normalização, desenvolvida por Wilson( 5) no estudo do efeito

Kondo, para diagonalziar o hamiltoniano de Anderson numa base fi

nita, obtida da discretização logarítrnica da banda de condução.

Com esses autovalores e autovetores calculamos as intensidades

,... - .. -
das linhas espectroscopicas '.que sao convoluldas por uma funçao

adequada que descobrimos, reproduzindo os resultados do contínuo.

No capítulo IV fazemos uma análise dos pontos fixos,

onde um problema de muitos corpos pode ser estudado como muitos

problemas de um corpo, facilitando, portanto, a análise.

Os resultados e a discussão apresentamos no capítulo

V. No capítulo VI abordamos de um modo geral o que tratamos nes-

ta tese e enumeramos vários problemas dinâmicos que podemos re-

solver com os recursos técnicos que desenvolvemos. Finalmente

com os Apêndices complementamos o presente trabalho.

,
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cAP1rULO 11

MOVELO

lt d .. d f' .. b (10)Os resu a os expen.mentals o e elto Moss auer su-

gerem que, nos compostos de valência flutuante, o número de ocupa-

ção dos orbitais 4f dos íons de terras-raras flutua. Por exemplo ,

a configuração deste orbital no SmS, a temperatura ambiente e sob

-. 6 . 1 4f6 5 -pressoes malores que ,5 Kbar, OSCl a entre e 4f • Isto e, a

.experiência mostra mistura homogênea de íons de sm+3(4~) e sm+2(4f6)

em sítios diferentes da rede. Como se trata de um orbital de valên

cia, esta assume o valor intermediário de 2,7, segundo as medidas

_ (22)
de parametro de rede •

Os elétrons do orbital 4f são acoplados com a banda de

condução, alargando de r os níveis de energia daquele orbital. Es-

- -u
ta largura caracteriza um tempo de flutuaçao dado por Tf=f1/I'-lO s,

durante o qual um elétron passa do orbital 4f para a banda de con

dução e desta para aquele. Experiências como as de XPs(6), cujo te~

po característico de medida (_10-16s) é menor do que Tf' observam

as duas configurações. Por outro lado, a experiência de deslocame~

to isomérico, que tem um tempo característico da ordem de 10-8s ,

maior do que Tf' vê apenas uma configuração intermediária. Fenome

nologicamente esta interpretação adapta-se ao modelo de Anderson(l),

originalmente introduzido para descrever impurezas magnéticas em

metais, que apresentaremos a seguir.
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2.1. Modelo de Anderson

Este modelo já foi usado na determinação de proprieda-

des estáticas dos compostos de valência flutuante, corno a susceti

bilidade magnética(23~ dando boa concordância com os resultados ex

perimentais(12~ Nesta tese, pela primeira vez, apresentamos um cál-

culo numérico, porém preciso, de uma propriedade dinâmica: o espe~

tro de fotoeroissão do modelo.

o hamiltoniano de Anderson se escreve na forma

(2.1)

Aqui, o termo Hf corresponde à parte iônica do modelo.

Na versao tradicionalmente usada, despreza-se a degenerescência de )

momento angulª~do orbital {f. Este entio pode ter quatro configu-

raçoes, estando vazio (nf = O), ocupado com um elétron (nf = 1, com

duas configurações de spin) ou duplamente ocupado (nf = 2). Formal-

mente, escreve-se

(2.2)

o operador Cf~ destrói um elétron de spin ~=±1/2 e

energia de ligaçio Ef no orbital f. O parâmetro U é a interaçio

coulornbiana entre os elétrons dentro deste orbital, que vazio

(nf = O) possui energia nula, singelamente ocupado (nf = 1), energia

Ef (com spin para cima ou spin para baixo) e duplamente ocupado

(nf = 2) energia 2Ef + U.

A diferença energética entre as configurações com or-

bital 4f duplamente ocupado e singelamente ocupado é

(2. 3)
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o valor de ~ é muito importante nesta teoria, porque ~

mesmo define o estado fundamental. Para E:f < O, dependendo de ~ , )

podemos ter como estado fundamental a configuração nf = 1 (~ > O)

ou a configuração nf= 2(/1 < O). Ou ainda, podemos fazer com que elas

sejam degeneradas, com ~ = O.

Nas figuras (2.1a e b) as energias de cada configura 

ção do orbital iônico estão medidas em relação ao estado fundamen-

.,. - ..
tal (que no caso e duplamente ocupado) e sao representadas por n~-

veis à esquerda de cada figura. O primeiro estado excitado (nf = 1)

possui energia I b.1 acima do fundamental e o segundo (nf = O) tem

energia IEfl acima do primeiro.

O termo H na equação (2.1) corresponde aosc elétrons

de condução, que neste modelo não interagem diretamente. É escrito

na forma habitual

, (2.4)

onde o operador Ck~ destrói um elétron de momentum R, spin ~ e ener

gia Ek, medida em relação ao nível de Fermi. Na figura (2.1) este

hamiltoniano é representado por uma banda semi-cheia, de

2D.

largura

A hibridização do orbital 4f com a banda de condução é

dada por:

\' + +Hh.'b· ='1 L CCk Cf +Cf Ck)1. k,].l . ].l].l ].l].l
, (2.5)

!sendo V o elemento de matriz que mistura o orbital 4f com a banda

de condução. Este termo permite que um elétron do orbital 4f salte

para a banda de condução, e desta para aquele, dando condições pa

ra que hajavalência flutuante. Chamando de p a densidade de esta

dos no nível de Fermi, a largura do nível do orbital iônico devido
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I----n,'o I O

I€fl -- -- nf=o I 10

161 -----n,.' J l€flT-++-n,'2 / / / / / / / O. r ~1611 ~~':: If / / / .1 / / / J o

( a) (b)

Figura (2.1) - Esquemado nodelo de Anderson, qt:e descreve os elétrons
de o:mduçãoacoplados comos elétrons de umorbital iô
niea, segundoo elerrento de matriz V. Este orbi tal é
representacb à esquerda de cada figura p::>rtrês níveis,
e os elétrons de exmduçãop::>rurnabanda serni-cheia de

largura 2D. Para V+O, a ocupaçãonf do orbital é aprox:!:.
rnadartEt1teconservada e a ele se associam as energias

O(nf= O), Ef (nf=l) e 2Ef+ U (nf=2). No caso particular

b. ~ U+ Ef<O, indicado esquerratiCartEt1tena figura, o est~
do fundarrental (a) earresponde a umorbi tal duplarrente
ocupado. Emcontraste, na configuração excitada indica
da em (b), a ocupação do orbital é singela. No caso
V> O , o acoplanento do íon coma banda de conduçãoper
roite transições entre os estados (a) e (b) coma fre
quência r = rrpv'2, onde p é a densidade de estados no ní
vel de Fenni.
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à hibridização é

2r =rrp!vl , (2.6)

que foi obtida usando-se a regra de ouro de Fermi.

Quando V + O, o número de ocupação nf praticamente se

conserva e podemos separar os autoestados em subespaços de nf = O ,

nf = I e nf = 2. Nas figuras (2.la e b) temos duas configurações, ror

respondendo ao orbital singelamente ocupado e duplamente ocupado.

Aqui, com !:J. < O, o estado fundamental (a) está duplamente ocupado,

em contraste com a configuração excitadaindicada em (b), onde

ocupação do orbital é singela. No caso V> O, o acoplamento do

a
.,.
lon

com a banda permite transições entre os estados (a) e (b) com fre-

quência r.

A razao entre !:J. e r determina a estabilidade das confi :7

gurações do orbital f. Na figura (2.2) mostramos de forma pictóri-

ca uma representação simplificada da competição entre estes dois

parãmetros. Para V> O, cada linha grossa na figura (2.2a) signifi-,
ca o estado fundamental em cada subespaço (nf= O, 1 e 2). As linhas

finas representam autoestados de muitos corpos em que a banda de

condução está excitada, como nos exemplos da figura (2.2b). r dá

a taxa de transição entre as configurações nf = O e nf = I e entre

as configurações com o orbital singelamente ocupado e duplamente ~

cupado.

Como ilustração, consideremos o caso em que -Ef»r, I !:J.I.

Se I!:J.I < r, as configurações nf = 1 e nf = 2 estão fortemente hibridi

zadas, com os elétrons ,passando para a banda de condução, e desta

para o orbital, no regime de valência flutuante. Se 1!:J.1 > r, a con-

figuração com um elétron (!:J. > O) ou com dois elétrons (!:J. < O) no or

bital f representa muito bem o estado fundamental.
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"f=O

I€fl r

'\\ }~ I
'"

-L"f=1
I dai

"f=2

T

(a) o
I I:•o

-o(b)

Figura (:2.2) - Pepresentação pictórica do caráter de rrnitos corpos do

mcrlelode Anderson. tb caso emque a largura r, defi~
da na figura (2.1) é nula, paderros separar os autoest~

dos de acordo como núrrer? de ocupação nf• Em(a) as
linhas grossas representam os níveis de energia do or
bital iônico e cada uma.das linhas mais finas signifi
camas configurações excitadas da banda de condução,
conforne éxertll?lificadoem (b). Para cada autoestado da

bandat o orbital l?Odeestar vazio (nf=O), singelarrente
ocuoado (nf=l) ou dUr:)larrenteocupado (nf=2). Para ria,
os subespaços comdiferentes configurações do orbi tal
iônico são misturados, "Permitindoque se ?<3Ssede urna
configuração ?ara outra. tb estudo da espectroscopia
fotoeletrônica, as configurações iniciais (isto é, as
configurações emque o fóton encontra o orbital iônico)
que interessam são aquelas nas quais o orbi tal está ~
pulado comumou comdois elétrons. O estado fundarren

tal é definido nelo parârretro 6. = E: f + U.
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2.2. ~pectroscopia; :fotoelet:rôh'ica''cOm xaio-X

Na espectroscopia fotoeletr8nica com raio-X, em compo!

tos de valência flutuante, um fóton arranca um elétron do orbital

4f do íon de terra-rara, lançando-o para fora do material. Um de-

tector mede a energia cinética e a corrente dos elétrons emergen -

teso Como são conhecidos a energia do fóton nw e aquela com que o

elétron emerge, podemos determinar a energia cedida pelo raio-X p~

ra o material. Portanto, esta experiência permite-nos conhecer a

corrente fotoeletrônica em função da energia de ligação dos elé-

trons, o que nos dá informações sobre a densidade de estados asso-

ciada aos níveis de valência.

A) Hamiltoniano de interação com o raio-X

No modelo que estamos tratando, representamos o estado

fora do material, no qual o raio-X lança o elétron arrancado do or

bital 4f, por um estado b de ondas planas, com energia cinética Eô

Assim,

(2.7)

onde w é a frequência e W é o elemento de matriz do dipolo do raio

X entre o orbital 4f e o nível b.

A energia cedida pelo raio-X depende da configuração

do estado inicial. Este pode ser um autoestado em que o orbital 4f

está duplamente ocupado (nf = 2) ou singelamente ocupado (nf,:;::1) ,

corno mostramos na figura (2. 3). No primeiro caso, a energia inicial

é a energia do fóton (hw) mais a energia do estado fundamental (z~

ro). A energia final é a cinética do elétron no nível b (Eb) mais

a do estado excitado (I~I), correspondendo ã configuraç~ n~~l.
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o
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o

o

ESTADO FINALESTADO INICIAL

ri
ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

(o )
llw

\1 IDI€ff;v(-
~-+-

ID

---- o ~-- - - 1./././ ./ 1./ ./ ./ I O

(b)

Figura (2.3) - Interpretação simplificada da fotoemissão no rrodelo de
Anderson. O roton arranca lllTI elétron do orbi tal iônico,

lançando-o para lllTI estado de onda plana. Oestado ini
cial é urna. combinaçãolinear entre as configuraÇÕeS

nf=2 e nf=l do orbital iônico. Encontrando a configur~
ção nf=2, lllTI fóton de energia fu, reduz a ocupação do
orbital iônico .para nf=l, cedendo urna. energia da ordem
de 6. (figura (a)). Por outro lado, ao incidir sobre lllTI

orbital comocupação singela, cede urna. energia rEfi,
deixando o orbital vazio no estado final (figura (b)).
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Pelo princípio da conservação de energia, a cedida (nw-Eb) é igual

a I~I. Usando o mesmo procedimento para o segundo caso, a energia

inicial é a do fóton CIí.w) mais a do estado excitado com nf= 1 (I~l)·

A final é a cinética (Eb) mais a do estado excitado com

n = O
f

(I~I + IEfl), cedendo o raio-X uma energia da ordem IEfl.

B) Corrente fotoeletrônica

Neste trabalho fazemos a hipótese que o raio-X intera-

ge fracamente com os elétrons do orbital iônico, pois experimental

mente existem processos de decaimento mais importantes, que produ-

zem um alargamento adicional no espectro de fotoemissão. Estes efei

tos podem ser introduzidos fenomenologicamente na presente teoria,

pela convolução, com uma função adequada, do espectro obtido do m~

delo de Anderson. Assim, usamos a regra de ouro de Fermi para cal-

cular a probabilidade de transição de uma configuração nf para ou

tra nf- 1, que nos dã a corrente fotoeletrônica do modelo:

(2.8)

onde estamos tomando fi. = 1 e

- E é a energia cedida pelo raio-X;

- H a perturbação produzida pelo raio-X;x

11> representa o estado ipicial, com energia EI,que

é o estado fundamental com um número de elétrons nf

no orbital f e o nível b vazio;

/F> representa o estado final, com energia EF, que

é um autoestado excitado, com o nível b singelamente

ocupado, cuja vida média está associada com a proba-

bilidade de transição r.



27

Tomando como exen~lo ilustrativo a representação pictõ

rica da figura (2.2a) o estado inicial seria o primeiro nível (li-

nha grossa), que representa um autoestado de muitos corpos com a

configuração nf=2. Por outro lado, o estado final poderia ~er,

qualquer um dos níveis que representam autoestados de muitos cor

pos, com um peso maior do orbital iônicó simplesmenteo~do (nf=l),

e um elétron adicionado ao nível b.

Na verdade a representação da figura (2.2a) é ,muito

simplista. Rigorosamente, o estad~ Eundament,alnão tem apenas a

contribuição do orbital iônico duplamente ocupado, mas também pos

sui uma contribuição do orbital vazio e singelamente ocupado. So

mente nos casos em que IEfl , 181» r é que podemos dizer que estas

duas últimas contribuições são desprezíveis.

Usando a equação (2.7), a corrente fotoeleürônica fica

No capítulo III deste trabalho, descrevemos com deta

lhes a técnica de grupo de renormalização, com o qual calculamos ,

pela primeira vez, a corrente fotoeletrônica a(E) para quaisquer

~ .' ~
valores dos parametros do modelo de Anderson. No cap1tulo V mostra

mos os resultados com as respectivas análises •
.

• &UJll.c:::~sº-s:!:mple..ê_de s~ an~_li~~rL!llas_~e_~ interesse

f'pe?a~~~~tJ:"~tivOL~~,5Iuando a interaçªº eIl_!=:_~.E:.~ª_,~~trons

pe~ntes ao ()~b:h~.é nula (U= O~_-:~_-s~~drá~i

,--..c:::ºo h~i,ltoniano qf3 Anderson (cálculo Illost~ado__n~~pª~us~

Ldo a técnica acima mencionada). Como resultado, encontramos alo ....
-.. "- . ~-" l. .... '----

rentziana~ ----.

, (2.10 )
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centrada em Ef e com meia largura r, que corresponde ao alargamen

to dos níveis f.

Para Ef< O e IEfl» r, por exemplo, o estado fundamen

tal corresponde a uma configuração com o orbital iônico duplamente

ocupado. O raio-X retira um elétron, cedendo uma energia da ordem

de IEfl, e o estado final fica com a configuração excitada de orb,!.

tal singelamente ocupado, com vida média ~/r. Este resultado servi

rã para interpretar espectros de situações mais complexas.

2.3. Regra de soma

A corrente fotoeletrônica está intimamente relacionada

com a densidade de estados do orbital iônico pesquisado. Com o seu

conhecimento podemos encontrar o número de ocupação deste orbital,

segundo uma re~ra de soma que vamos demonstrar. Esta regra estabe

lece que a área sob a curva do espectro da corrente fotoeletrônica

é igual ao número de ocupação do orbital iônico.

Da equação (2.9) podemos ter

(2.11)

Integrando em E: os dois lados da equação (2.11), vem

Da relação de completeza

E I F><F I = 1
F

(2.12 )

(2.13)
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a equaçao (2.12) fica

(2.14)

Entretanto, uma vez que b I I> = O,
l.I

(2.15)

Portanto,

ou seja,

,

°1 J--2 a (E:) dE: = <nf>
2rrW

(2.16)

De acordo com a equação (2.16), a área sob a curva do

espectro da corrente fotoeletrônica em função da energia cedida pe

10 raio-X, ê igual ao número de ocupação do orbital iônico <nf>

que é uma grandeza estática, que pode ser calculada com mais faci-

lidade (através do cálculo analítico baseado em técnica do Ansatz

de Bethe(24~ por exemplo) e serve para verificar os resultados do

cálculo dinâmico da corrente de fotoemissão.

No capítulo 111, apresentamos o cálculo de <nf>, usan-

do diretamente o valor

para quaisquer valores

+
esperado de Cf~Cf~' no estpdo fundamental ,

dos parâmetros do presente modelo. Este re-

sultado concorda com o obtido pela integração do espectro da oor-

rente fotoeletrônica, como mostramos no capítulo V.
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.!'!~caso particular de U = O, que embora pouco realista,

contribui para a compreensão do caso geral, uma dedução analítica

pode ser feita, usando, por exemplo, a técnica de grupo de renorma

lização (Apêndice B). Encontramos que

(2.17)

que obedece ã equaç;o (2.l6) conforme se verificou por integraç~o

direta da equação (2.10) e comparando com o valor de <nf> da equa

ção (2 .17) •

A equaçao (2.17) pode ser entendida pela ilustração in

dicada na figura (2.4), que apresenta a densidade de estados p(E)

do modelo de Anderson para U = O. De acordo com a equaçao (2.10),

P é uma lorentziana de largura 2f e altura ljrrf, centrada em Ef.

Para Ef < O e f «IEfl, o orbital iônico fica duplamente ocupado.

Por outro lado, quando Ef> O e f« Ef o orbital fica vazio. Nos

valores intermediários o número de ocupação nf torna-se O < nf < 2.

2.4. Valores paramétricos representativos

Com o método de cálculo desenvolvido no presente traba

lho podemos determinar, com precisão uniforme, o espectro da car-

rente fotoeletrônica para quaisquer valores dos parâmetros do mode

10 de Anderson. Tratando-se, entretanto, de um cálculo numérico,

convém restringir o espaço paramétrico. Assim, vamos mostrar os re

sultados de quatro casos, mostrados na figura (2.5), dos quais po-

demos inferir o comportamento geral do modelo. Em todos considera-

mos Ef = -O .1D e f = o. OlD, sendo f definido por

f = f/AA (2.18)

e AA é dado pela equação (C.3).
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Figura (2.4) - I:ensidade de estados do rrodelo de Andersonpara U=O. A

contribuição da banda de condução, representada pela
curva pontilhada, superpÕe-se à 00 orbi tal f, que da
e:JUação,(2.10) é urnalorentziana de rreia largura r e

*2 -1altura '1/1Tr,centrada emEf = Ef + pV- J (E-Ef) dE. p~
ra Ef<Oe IEfl»r, o orbital fica duplarrente ocupado
(a). QuandoEf>Oe Ef»r (caso não representado na fi
gura), torna-se vazio. Nos casos interrrediários, caro

indicado em (b), nf fica corrpreendidoentre Oe 2.
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Caso A( lA./' > r ; ts == '.,..0.05) - o estado fundamental tem urna predomi

nSncia muito forte das configuraç~es de muitos corpos com o orbi -

tal iBnico duplamente ocupado. ~ntretanto o número de ocupação de-

ve ser próximo de dois « 2), porque ainda existe urna pequena con~

tribuiçãodas configurações com o orbital singelamente ocupado. A

ocupação torna-se dois apenas no limite r/l~1 +0.

Casos BelA,]:..;: :r j :6.::± :-0.00'5')' , e' , c ('6.' < T,l'! =0'.005) - Nestes casos o

estado fundamental ê uma combinação linear das configurações que

possuem o orbital iônico singelamente ocupado e duplamente ocupad~

com coeficientes da mesma ordem de grandeza. O número de ocupaçao

deve estar compreendido entre um e dois, definindo o regime de va-

lência flutuante.

Caso D (11) r ,11=0.05) - O estado inicial tem um peso muito alto

das configurações com um elétron no orbital iônico, de maneira que

o número de ocupação deve se aproximar de um (nf~1). Se r = O, te

ríamos uma configuração pura nf = I, e o elétron do orbi tal f esta-

ria em um dos autoestados degenerados em spin (li = ± 1/2) • Com

o < r < f:." surgem transições virtuais, produzidas por r, entre a ban-

da de condução e o orbital f, que resultam numa interação efetiva

antiferromagnética entre os e;étrons do orbital f e os da banda de

condução, originando o efeito Rondo. A manifestação deste efeito é

observada no espectro de fotoemissão, como veremos com detalhes no

capítulo V deste trabalho.

2.5. Análise qUalitativ~

Antes de apresentar a técnica de cálculo, à guisa de

motivação, vamos discutir nesta seção a espectroscopia fotoeletrô-

nica de raios-X no modelo de Anderson. Tomaremos como base os qua-
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CASO A: I di) r , d (O

o

O CASO B: I di ( r , d ( O

o

O CASO C: A ( r , d ) O

CASO o: A) r,A)O

Figura (2.5) - Valores pararretricos reoresentativos. (bmo rrétodo de- -

cálculo utilizado no presente trabalho, poderrosdeter
minar a corrente fotoeletrônica para quaisquer vala-.
res cbs parârretros Ef' r e 6. = Ef-tU.Para, através de
alguns valores destes parârretros, detenninar o corrpJ~

tarrento geral do rrodelo, fixarros Ef e r variando 6. •

No caso 7).0. <o., It. I >r) nf ;; 2 no estado fundamentar:
N:>scasos B(li <o., 16.!<r) e C(li >0,6. <r), o estado funda
mental é umacorrbinçãolinear das configuraÇÕeS com

nf=l e nf=2, caracterizancb a valência flutuante. No
caso D0. >r), a configuração comnf=l predominano es
tado fundarrental, originando umcorrpJrtarrento tipo
efeito Kondo.

I-
I.
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tro casos representativos mencionados na seção(2.~ e apresentados

na figura (2.5).

Como já foi observado anteriormente, os elétrons door

bital iônico interagem entre si segundo o potencial Coulombiano U,

e por outro lado, interagem com os elétrons da banda de condução,

criando uma ressonância de largura f. Os autoestados são combina -

çôes lineares das configurações nas quais o orbital está vazio

(nf = O), singelamente ocupado (nf = 1) ou duplamente ocupado (nf=2)

com variados graus de excitação da banda de condução.

A resolução dos equipamentos nas experiências de XPS é

da ordem de 0,3 eVl251, energia bem maior do que a térmica, o que

nos leva a desprezar oç~feito da temperatura no presente trabalho.

Assim, apenas o estado fundamental contribui para o estado inicial,

em que o fóton de raio-X encontra o orbital iônico. O estado final

pode, entretanto, ser qualquer um de uma variedade de estados exci

tados. Retirando-se um elétron do orbital iônico, parte da energia

do raio-X é absorvida, de maneira que o estado final é um autoesta

do excitado contendo um elétron a menos do que o estado fundamen -

tal.

Pela regra de soma, a área sob a curva do espectro da

corrente fotoeletrônica, rigorosamente, é igual ao número de ocup~

ção do orbital iônico. Vimos no caso particular de U == O, que o nú

mero de ocupação depende da razão entre IEfl e f, e o espectro da

corrente fotoeletrônica é uma lorentziana de largura-2r, centrada

em IEfl. Com base neste resultado fazemos a seguinte análise quali

tativa do caso geral, a qual se baseia na figura (2.6), que mostra

o comportamento da corrente fotoeletrônica em função da energia c~

dida pelo raio-X, E, e do parâmetro Â (equação (2.3», para os va

lores paramétricos indicados na figura (2.5).

_c_a_s_o·_A_:_:~cL~J>T~·Â·=·-·0.·05·)·- O estado fundamental tem um peso muito

grande da configuração com o orbital iônico duplamente ocupado. Se
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o

e:

Figura (2.6) - Espectro ~squernáticoda corrente fotoeletrônica em função
da energia E, cedida pelo raio- X e do parânetro /1. CasoA

nf=2 no estado fundarrental. Oespectro apresenta lll1l pico
em [,Â I, oomneia largura f, tendo sob a curva urra_área
aproxirradanente igual a 2. Caso B e C-aurrentandoa energia

/1, o pico em 1 /11 caminhapara a esquerda e aparece lll1l ou-

tro pioo na energia IEfl (o fóton enoontra o orbital iô~
co singelanente ocupado), oomneia largura 2f, devido ao
estado inicial ser umacombinaçãolinear das configura

ções comnf=l e nf=2. A área sob a curva tem o valor ~
tre 1 e 2. Caso D- Para /1 »f, o estado fundarrental é co!!!

binação linear das oonfiguraçães nf=l, 11=1/2 e nf = 1 ,
11=- 1/2. O pico da esquerda desloca-se para a origem,cem

largura da ordemda temperatura de Rondo (TK)e o pico da
direita pemanece em tomo de ~ fi.
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I~I »r esta configuração torna-se o estado inicial. Com. a retirada

de um elétron do orbital, pelo raio-X, parte da energia deste éab

sorvida, devendo aparecer um pico em torno de I~I, com largura 2r,

devido ao alargamento dos níveis do orbital pela hibridização des-

te com a banda de condução. Pela regra de soma, nesta situação a

área do espectro é da ordem de dois, correspondendo a nf~2. Dimi

nuindo o valor de I~I, a configuração nf= I começa a se manifesta~

o que resulta em uma diminuição na área do espectro, com o

quente aumento na val~ncia.

canse

Caso B ~< T , I::. =-0.005) e Caso C (I::. < r , !::. = 0.005) - Nestes dois

casos, interessantes por representarem a dinâmica do fenômeno da

valencia flutuante, O estado fundamental é uma combinação linear

das configurações com o orbital f singela e duplamente ocupado. Em

uma linguagem figurativa, o raio-X pode ver dois estados iniciais

diferentes, correspondentes às duas configurações distintas.

possuindo o estado inicial apenas um elétron no orbi-

tal ionico, o fóton arranca este elétron e o estado final passa a

ser um autoestado de muitos corpos com nf=O, excitado de uma ener

gia IEft acima do estado inicial. No espectro da corrente fotoele

trônica deve aparecer um pico em torno desta energia. Por outro Ia

do, estando no estado inicial o orbital iônico duplamente ocupado,

o estado final corresponde a um autoestado excitado, de configura-

ção nf = 1, com energia 11::.1 acima da energia do estado anterior, em

torno da qual aparece um outro pico no espectro da corrente foto -

1 ""'. (26) d' ""'. t t . -. 1" 1 -e etronlca • A lstancla en re es es plCOS elgua a repu sao

coulombiana U dentro do orbital iônico.

As larguras estão associadas com a vida média de cada

configuração inicial. Após um tempo da ordem de h/r de um fóton

ter arrancado um elétron de um estado ini'cial, no qual o orbital

está duplamente ocupado, cái um outro elétron da banda de condução
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para preencher o buraco deixado. Pelo princípio de exclusão de

Pauli, o elétron que decai tem que ter spin oposto àquele do elé-

tron que ficou ocupando o orbital. Como o nível de energia do esta

do excitado tem uma largura r, devido ã hibridização do orbital f

com a banda de condução, este decaimento cria uma meia largura r

para o pico.

Quando, entretanto, um fóton arranca um elétron do es-

tado inicial no qual o orbital iônico está singelamente ocupado, o

estado final corresponde à configuração com orbital vazio. Neste

caso, o buraco deixado no orbital pode ser ocupado com um elétron

com spin para cima ou spin para baixo, o que dobra a largura do pi

. (27)
co, comparado com o caso anterlor •

Caso D (/J. > r , /J. = 0.05) - o estado inicial é construido predominan-

temente pela configuração em que o orbital iônico está singelamen~

te ocupado. O espectro da corrente fotoeletrônica apresenta dois

picos. Um em torno de IEfl, com meia largura 2r e outro na origem,

com largura da ordem da temperatura de Kondo.

Na primeira situação, sendo a energia cedida pelo raio

x bem maior do que r ( I E: fI = o.1D, r = O.OlD) , o acoplamento entre o

orbital f e a banda de condução pode ser em primeira aproximação

desprezada. Com o fóton arrancando este elétron o estado final
..e

um autoestado excitado com energia IEfl acima do estado fundamen 

tal, configuração nf= O e vida média igual a h/r.
Na segunda situação, a energia cedida é menor que r.

Nesta escala o elétron do orbital f acopla-se fortemente à banda.

Passam a ser importantes as transições virtuais da configuração

nf = 1 para a configuração nf = 2. Assim, os estados de spin dupla 

mente degenerados (nf= 1, )J= 1/2 e nf= 1, )J= -1/2) são misturados,

pela passagem de um elétron da banda de condução para o orbital f
e deste para a banda de condução, permitindo que o spin localizado
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do orbital tenha uma interação de troca antiferromagnética efetiva

com os elétrons de condução, que quebra a degenerescência entre as

configurações ].l = 1/2 e ].l = -1/2 e origina o efeito Kondo. Com o aco

plamento destas duas configurações surgem(23)um estado singleto (fun

damental) e um tripleto, excitado em relação ao primeiro de urna e

nergia de ordem de temperatura de Kondo, Tk' que dá a largura do

pico na origem do espectro de fotoemissão.
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CAP1TULO 111

PROCEVIMENTO NUMtRICO

Neste capítulo vamos usar o método de grupo de renorma

lização, introduzido originalmente por K.G. Wilson para determinar

a suscetibilidade magnética no problema Kondo(S), para calcular, pe

Ia primeira vez, o espectro de fotoemissão do modelo de Anderson,

considerando-se quaisquer valores paramétricos Ef' V e U.

j O cálculo consiste em discretizar logaritmicamente / __a

banda de condução e encontrar uma base finita na qual é escrito o

hamiltoniano de Anderson, que é diagonalizado iterativamente. Com

o conhecim2ntodos autovetores e autovalores, usamos a regra de ouro

de Fermi para calcular a corrBnte fotoeletrônica em função da ener

gia cedida pelo raio-X. Paralelamente, calculando o valor esperado

de nf~ no estado fundamental, determinamos o número de ocupação do

orbital 4f, que pela regra de soma, serve para verificar o espec-

tro de fotoemissão.

3.1. Método do grupo de renormalização

Esta seçao se constitui no cerne da teoria de grupo de

renormalização, aplicada a problemas de impurezas localizadas em

metais. obteremos uma relação de recorrência para o hamiltoniano

de Anderson, que será utilizada na seção seguinte para a diagonali

zação iterativa. Esta relação será encontrada em duas etapas. Pri

meira, a discretização logarítmica da banda de condução; segunda ,

a definição de uma nova base finita.
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,Antes de executar a primeira etapa, vamos colocar o ha

miltoniano da equação (2.5) em uma forma mais conveniente, Conside

e
rando a banda de condução isotrópica (EK depende apenas de IKI)

escrevendo a equação (2.5) em termos da energia em lugar do momen-

tum, temos

D

H=J Ea:ll-D

(3.1)

onde da repetição do índice se subentende uma soma em ll,P é a densi

dade de estados no nível de Fermi e a+ é um operador de FermiEll

que cria um elétron de energia E, num estado de onda s em torno do

sítio do íon de terra-rara. Medindo a energia em relação à meia

largura da banda de condução (D) e usando-se a variável K = E/D e o

operador aK ::/D a (que obedece à relação {aK ' aK, }=<5 <5(K-K'»,II Ell II v llV

encontramos

(3.2)
\'""

1

t:H=D

onde r é dado pela equação (2.6).

Desta forma trabalhamos com g!andeza~~~~E~~~~ai~ e

estamos preparados para desenvolver as duas etapas mencionadas aci

ma.
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. - ...
A) Discretlzaçao logarltmlca

A discretização da banda de condução no espaço K = E/D

(-12 K ~ 1) é realizada segundo o esquema da figura (3.1),

A>l e 0,5 < z < 1,5. No limite do contínuo, caso que objetivamos tr~

tar, A=l,O. Entretanto, no procedimento numérico, trabalhar com A

próximo de 1,0 equivale a um preço infinito em tempo de computaçãq

como veremos na seção (3.2). Por outro lado, observamosque os resulta-

dos numéricos convergem muito rápido com A, de maneira que A=3

uma aproximação muito boa para o limite (exato) do contínuo.

~e

A discretização logarítmica tem um papel importante na

teoria de grupo de renormalização da presente tese - a banda de

condução fica invariante a uma mudança de escala, COIDQ exemplLfi~

mos na figura (3.2). Em (a) temos uma banda de condução definida

em um intervalo de r-l,:g, com os respectivos níveis discretos. Em

(b) olhamos esta banda de condução com uma lente de aumento, que

amplia de A3• Isto é, agora a banda é definida em um intervalo de

~ A: A ~. Contudo, apesar da ampliação, observamos em (b) a mesma

estrutura de níveis discretos que em (a), permitindo que os proce~

sos que ocorriam no caso (a), como por exemplo criação de pares

Vamos de-

elétron-buraco, continuem ocorrendo no caso (b), independentemente

da mudança de escala.\ A invariância por mudança de escala, propri~
- 1 I

dade fundamental da banda contínua é, portanto, preservada na dis- G~.

cretização logarítmica.

B) Definição de uma nova base finita

Com excessão dos intervalos -l<K<-A-z e A-z<K<l, os in-

- -m-z -m-l-z
tervalos na figura (3.1) sao definidos por -A < K < -A

A-m-l-z A-m-z(K<O) e < K < (K>O), onde m = ° ,1,2 ,3,••,00 •

finir um conjunto completo de funções ortonormais em todo o espaço



42

EF:: O

I

1 I ~~ I
e:/D

I
~

-I
-I\-z_I\I-Z .1\-2-Z. 1\-2-Z I\-I-ZI\-ZI \

Figura (3.1) - Discretização logaríbnica da banda de condução, cem
A e z sendo dois parârretros quaisquer, satisfazendo

à condição 11.>1 e z >0.

-I

e/o

A-2-Z

A-3-Z

EF=O
_A-3-Z

-A-2-Z

-A-I-Z

~ "\
\
I

J

//
~/

(a) (b)

Figura (3.2) - Invariância da banda de condução]?Orumatransformação de esca
la de energia. Arrpliandoa escala das energias próxirras ao Di 

vel de Fermi (região no interior do círculo (a)) por um certo
3

fator (por exerrplo, A ), observarrosql.Ena nova escala (b) ob~
nos a rresrraestrutura de níveis de energia da escala rrenor (a).



K, definindo séries de Fourier em cada um dos intervalos

Nos dois intervalos extremos
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acima.

+

CPi =

±iwR-Ke -zse A < ±K < 1

(3.3)

o fora do intervalo acima

:ndo R-, o índice harmônico de Fourier, qualquer inteiro no inter-

v.llo(-oo,oo) e

w= (3.4)

Nos intervalos internos,

onde

m+z

A~2-

(l-A-l) 1/2

o

±iw R-K

e m se A-(m+l+z) <±K <-A- (m+z)

fora do intervalo acima

(3.5)

w =
m

2n = 2nAm+z

A-(m+z) _ A-(m+l+z) 1"": A-I

(3.6)

Os sinais + e - referem-se, respectivamente, aos valo-

res positivos e negativos de K.

Usando essa base para expandir os operadores aK~'

mo~

te-
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com

(3.7)

1

a~ll = f dK~~ (K>]* "Kll ;-1

1

am~ll = J dK ~~~ (K>] • aKll ;-1

1

b~ll = f dK~; (Kl]* aKll-1

1

bm~ll~JdK~~~ (K>]' aKll-1

(3.8)

(3.9)

Os operadores an , bn , a n e b n formam um conjuntoN~ N~ mN~ mN~

completo de operadores discretos de elétrons, obedecendo às regras

padrões de comutação tais como,

(3.10)

Vamos escrever o hamiltoniano da equação (3.2) em rela

ção a este~ novos operadores. Apenas o primeiro e o segundo termos

sofrerão mudanças.

Assim,

1

f K a~ll aKll dK ~-1

+

2
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21Ti

21Ti (t-t')

l-A-1e
i-i'

+

t- t'

21Ti (i-i' ).
l-A-1 +

A-(m+-z) e (+ a - b b~n ,)aITLQ,ll lrLQ,' II mtll llLN ,...
21Ti

(3.11)

m

m+z

l: A- 2 (a +b )
m].1m].1

(3.12)

onde subtraímos o índice i=O, escrevendo\a ,a ,b, b em lugar
].1 m].1 ].1 m].1

de a ,a ,b ,b ,respectivamente.0].1 mo].1 0].1 mo].1

Das equaçoes (3.2 e 3.12) vemos que o orbital f acopla

-se diretamente apenas com os operadores a , b ,a e b • O aco-
].1 ].1 m].1 m].1

plamento do orbital f com os outros operadores ao , bo F a o ,N].1 N].1 mN].1

b o (ifO) ocorre indiretamente através do acoplamento destes opemN].1

radores com a , b ,a e b ,conforme mostram os dois últimos
].1 ].1 m].1 m].1

termos da equação (3.11), Estes termos possuem o fator multiplica-

tivo (1-A-l)/2n, que no limite de A=l torna este acoplamento des-

prezível.

Como uma simplificação, vamos desprezar todos os ter -

mos que possuam ao , bo , a o e b~o para ifO. Tem-se observado naN].1 NJ-I rnN].1 lLlN].1

prática, com o cálculo da suscetibilidade magnética (X) e do calor

específico (C) do modelo de Kondo( 5 ,28) e da suscetibilidade mag

nética do modelo de Anderson(23) , que esta aproximação é muito boa

mesmo para valores de A maiores, como por exemplo, A=3.

Com estas considerações, podemos escrever o hamiltonia

no de Anderson na forma
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H'; D[1+/-Z
co

~
m=O

(3.13)

onde f é definido como
oz~

[ -z] 1/2 [1/2
f _ l-A . -1
-OZ~ - 2 (a~+b~) + l~A ]

ou seja

co rnt-z

~ A- 2 (a +b )
llFO m~ m~

(3.14)

f
oz~

=.1
/2

1

J. aK~ dK =-1

1
12

(3.15)

Da equaçao (3.13) observamos que o orbi tal f acop1a - se

apenas com o operador f zo~

(3. 16)

~, então, conveniente escrevermos a parte do hami1tonia

no dos elétrons de condução:

D ~ -z + +Hc=2" L(l+A ) (a~ a~ - b~ b~) +

(3.17)



em uma nova base f ,onde o operador f continue sendonz~ oz~

pela equação (3.14).

R.G. Wi1son(5 ), estudando o efeito Rondo, tratou
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dado

o

harni1toniano H para o caso particular de z=l, definido na figuc

ra (3.1). Fazendo uma transformação unitária do conjunto de opera

dores (a ,bm) para um novo conjunto de operadores ortonormaism~ ~

{f }, incluindo f ,obteve a seguinte expressão para H :n~ o~ c

-1
H = D(l+A ) 00

c 2 En=<l
E (f+ f + f+ f)
n n~ (n+1)~ (n+1)~ n~

(3.18)

- ~
onde encontrou urna expressao analltica para os elementos de ma-

triz E :n

En = A-n/2 (l_A-n-l) (1_A-2n-l) -1/2 (1_A-2n-3) -1/2 ,

(3.19)

que no limite de n grande podem ser substituídos por

En = A-n/2 (3.20)

No caso geral do presente trabalho, podemos também en

contrar uma base ortonormal {f }, na qual H é escrito comonz~ c

00

E

n=O
(3.21)

Aqui não é possível encontrar uma expressão analítica

simples para EZ • Entretanto, desenvolvemos um método operacional ,n

apresentado no Apêndice A, com o qual podemos calcular numerica-

mente o valor do elemento de matriz

aproxima-se da .forma assintótica

E Z ~ A(1- z) -n/2·n

Z
E: •n No limite de n grande, EZn

(3.22)



Com esta nova base podemos truncar a série
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infinita

da equação (3.21), de maneira que nem a discretização da banda de

condução, nem o truncamento do hamiltoniano discretizado afetam

diretamente a interação entre os elétrons do orbital f e os elé

trons da banda de condução. De acordo com a equação (3.22), a

~ (1-z)-n/2
energia associada ao operador f e da ordem de A • Pode

nZl1

mos, então, escolher um n suficientemente grande tal que esta ~
- -

tidade seja muito pequena comparada com a escala de energia rele-

vante do problema E, isto é, a energia cedida pelo raio-X. Assim,

com a condição

1+11.-1 (l-z)-~
• A 2

2
« 8 ,

-_J:IJ -f ..
)

--i i

(3.23)

o hamiltoniano de condução truncado é

N-l
L:

n=O
8Z (f+ f + f+ f)
n nZl1(n+l)zl1 (n+l)zl1nZl1

, (3.24)

o menor

I Um ppnto interessante, que deve ser ressaltado _mais

uma vez, é que esse truncamento não afeta a parte do hamiltoniano

correspondente ao orbital f do modelo de Anderson, pois este se

acopla diretamente com a banda de condução apenas através do ope-

radar f • Assim, a escolha da base {f } permite-nos truncar aOZl1 nZl1

série infinita associada à banda de condução, contendo erro inde-

pendente dos valores dos parâmetros 8f' r e ~ •

No hamiltoniano de condução truncado (equação (3.24}}'l~ -1 z -1 (1-z)-(N-l)j2
elemento de matriz e D (1+ A )8N_1/2 =D(1+1I.) A . 12 •.

Para simplificar a interpretação dos resultados numéricos, é con-

veniente fazermos uma transformação, de maneira que o menor elemen

to de matriz seja da ordem de um. Para tanto dividimos o hamilto-
-1 N-lDtl+A ) -

niano do modelo por ~ A -Z- , encontrando o hamiltoniano -'
I reduzido



ou seja,

N-l

H = A-2- N-l
N {l:

n=O

N-l
-2-

.A H

'2.Z (f +
n nZll

49

'I

(3.25) "
"
\

-----.\

f + f + f) +
(n+l)zll (n+l)zll nllz

onde

+

(3.26)

(3.27)

ü =
2

U

(l+A-l)

-
D

(3.28)

[ r

r
= 2 2r

l+A-l ~

(3.29)

Na seçao seguinte vamos diagonalizar o hamiltoniano

de Anderson representado pela forma reduzida da equação (3.26).

A transformação indicada pela equação (3.25) não altera os compo

nentes dos autovetores e, portanto, não modifica o elemento de maL .._..~~.,...~ "":':'>.::_..- o;- - o _'. ~' . _

triz que define a regra de ouro de Fermi. Entretanto, as energias

associadas às linhas, dadas pela diagonalização da equação (3.26),

l+A-l A- (N-l)
devem ser multiplicadas pela fator ~ 2 D, E~ra recupe-

rar o resultado não ];~duzido.---- .,' ,-

,
U"": .~

Da equação (3.26) podemos encontrar a relação de re-

corrência
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(3.30)

onde

(3.31)

\-

que tem urna importância crucia1 no processo de diagona1ização.

3.2. Diagonalização

. Com a relação de recorrência da equação (3.30), co-

nhecidos os autoestados e autovalores de HN podemos determinar os

autoestados e aut~valores de HN+I' conforme veremos com detalhes

nesta seção.

Para uma dada iteração N, temos os seguintes operado

res de fermions: Cf ,f ,fI ,f2 '.•. fN (11 = ± 1/2) • Cada11 OZ11 Z11 Z11 Z11

um destes operadores pode ter dois estados (ocupadq e vazio), de

maneira que o número de autoestados da iteração N e dado por

2 (N+2) . 2(N+2) 2(N+2)
2 , que corresponde a uma matrlz de ordem 2 x2

Para os valores típicos de N usados neste trabalho (por exemplo,

N = 20), a diagonalização de uma matriz desta ordem (244 x 244) to!,

na-se computacionalmente impraticável. Podemos, entretanto, dimi

nuir as dimensões das matrizes a serem diagonalizadas, observando

que o hamiltoniano da equação (3.26) conserva carga e spin.

Definindo o operador de spin que é apropriado ao HN

como

(3.32)

e o operador carga como



N + +
QN = L (f f -I) + (Cf Cf -I),

n=O nz~ nz~ ~ ~
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(3.33)

verificamos que ambos comutam com HN. Então os autoestados de HN

sao também autoestados de QN' SN e SNZ' o que significa que pod~

mos diagonalizar HN em subespaços independentes (Q, S, Sz), isto

é, os elementos de matriz de HN, que possuem (Q, S, Sz) diferen

tes são independentes, de maneira que a matriz equivalente de HN

fica sub-dividida em blocos diagonais que podem ser diagonaliza-

dos separadamente.

Na verdade, o processo de diagonalização ainda pode

ser simplificado, observando que os autoestados são degenerados em

S , o que nos permite usar o teorema de wigner-Eckart(29) e trabaz -
lhar com os elementos de matriz reduzidos (independentes de S ).z

Feito estas considerações, vamos mostrar a seguir, passo a passo,

o método numérico que diagonaliza o hamiltoniano da equação (3.26).

Usando a relação de ocorrência da equação (3.30), to-

mamos como semente do processo iterativo a parte do hamiltoniano

de Anderson correspondente apenas ao orbital 4f,

(3.34)

onde o fator A-I é introduzido para que essa equação fique coeren

te com a relação de recorrência da equação (3.30). Os resultados

dos autovalores são multiplicados por A para obtermos os valores

reais (isto é, dimensionados).

Na tabela (111.1) apresentamos os autovalores e os au

tovetores do hamiltoniano HI,separados nos subespaços de mesma

carga (Q), mesmo spin (S) e mesma componente z de spin (S ). Osz

autovetores são identificados por IQ,S,SZ'~>I' onde ~

os autovetores do subespaço (Q,S,S ).z

distingue



a 5SzAUTOVALOR AUTOVETOR: IQ,S,Sz' l>r

-1

°° o 1-1,0,0,1>1 I: 10>

1/2

€f//\
+

1/

I0,1/2,1/2, 1>x • c ft I O)

° 21 +
"-'2 €f/A I0, 1I2,-1/2,1~ = Cu 10)

+

+
1

oo(2 €f+ Ü)/A 11,O,O,1~ I: CftCHIO)

Tabela III. 1 - Autovalores e autovetores do hamil toniano

HI' tomado corro serrente do processo i ter~
tivo. Os autoestados IQ,S,Sz,i> estão se
parados em subespaços de nesrna carga (Q),

spin (S) e componente do spin na direção
z (5z). Esse sistema de diagonalizanros

dentro de cada subespaço (Q,S,Sz) é este~
dido para as iteraçÕes de ordem superior,

urnavez que o hamiltoniano ~ (equação
(3.26» mnserva carga (eqmção (3.33) e
spin (equação (3.32». Comisso garanti 

nos umrrenor terrpo de mmputação.

52



Aqui calculamos, para usarmos na primeira iteração
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,
os elementos de matriz invariantes do operador C;~. Segundo o teo

rema de Wigner-Eckart,

(3.35)

onde <S,S ;1/2]1Is' ,S '> representa os coeficientes de Clebsh-Gordonz z

e <Q', S' ,i' 11 c; 11 Q,S, i>I os elementos de matriz invariantes. No

presente caso, estes elementos são

1 +
<0, 2' 111Cf [1-1,0,1>1 = 1

(3.36)

1+1<1,0,1 I Cf 1/ 0, 2' 1>1 =-/2

Com estes resultados, podemos dar início ao processo

iterativo, cuja primeira iteração consiste em diagonalizarmos o

hamiltoniano

H = Al/2 H + ~-1/2 rl/2 (c+ f + f+ Co I f~ 0].1 0].1 f].1
(3.37)

onde introduzimos convenientemente o fator A-l/2 para tornar a

Assim todos estes estados

equaçao (3.37) compatível com a relação de recorrência da equação

(3.30) •

Os estados que formam a base de muitos corpos na qual

HO é diagonalizado são gerados dos autoestados de H1, criando de

zesseis estados. Quatro deles são os próprios autoestados de H1'

e os doze restantes são originados aplicando-se a cada um destes

+ + + +
os operadores f ,fi e f tflozt OZT OZ OZT

são também autoestados de HI;

Na tabela (111.2) apresentamos a base na qual diagon~

lizamos H , em cada subespaço (Q,S,S ~o Z
na tabela (111.3) indica
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a SSz BASE PARADIAGONALlZAR AITERACÃO Ho

-2

oo1-1,O,O,1~• 10)

+'/
10;1/2,1/2,1>1 • CulO)

2
+ +

-1
'/ foztl-1,O,O,1\ • foztlO)

2

+
1

IO,1I2,-1I2,l>X. CUIO)

-~2
+

+ •

foz+I-1,O,O,1)1 • foz+IO) +

+
1',O,O,1>t • CftCUIO)

o

o + + + +

foztfoz,I-1,O,O,1>t = fozt foz+IO)+ + + + + +(foztI0.1I2,-1I2,1~ - foz + I0.112 ,112.1~)/V'Z = (foz~f +10) - foz+CftIO»)/~o
+ + +1 fozfI0.1I2,1I2,1~ = foztCftlO)

+ + + + + +
1 o(foztI0.1I2.-1I2.1~ + foz+10.1/2.1I2.1>t)/V2 = (foztCuIO) + fozlCftI0»)/V2

+ + +
-1 fozll0.1I2 ;1I2.1>z • foziCUIO)

+

+++

~2

foztI1.0.0.1)I = foztCftCf,IO)

+ + + + +'/ .

foztfoziIO,1/2,1I2.1>t = foztfoz,CftIO)

1
2 + +++

1
foz,11.0.0,1>I = foz'C f t Cu10)

-1'2
+

+ +++
fozt foz. 10,112.-112.1>1 = foztfoz+CuIO)+

+ ++++
2

oofozt foz+11.0.0,n,[ = fozt foz, CftCHIO)

\12 -\12 -\12 + + )Ho = A H1 + A r (Cf J.1f o'ZJ.1+ fozJ.l Cf Jl

Tabela rrr. 2 - Base na qual diagonalizarros o hamilto

niano H , qre é consti tuíàa pelos autoo -

estad:::>sde Hr (Tabela rrr .1) , mais os
estados formados pela aplicação d:::>s0-

+ + + +
peradores fot' fo+ e fotfo+ em cada um
daqueles autoestad:::>s. Assim, dos qua-

tro autoestados de Hr' gerarros umama
triz equivalente de H com di.nEnsãoo
16x 16. Corro, entretanto, diagonaliza-

nos dentro de umIresrro subespaço (Q,S,
Sz), a maior rratriz a ser diagonaliza

da é 3x 3, correspondente ao subespaço
(0,0,0) •
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(2sf+ ü)jIK
O(2f /A) 1/2'"

* M = I

O O(2f/A) 1/2

(2f /A) 1/2

(2f/A) 1/2sfI/A

Tabela 111.3 - Na página seguinte, apresentarros os autovalores
e os autovetores de H emcada subespaço (Q,S ,o
Sz), que para o caso do subespaço (O,O,O) são
dados pela diagonalização mmÉrica da matriz M
acima, escrita na base B.



a 55z AUTOVALOR AUTOVETOR: I a, 5, 5z' I >0

-2

oo o 1-2,0,0,1 )0•• 10)

[€f + (8f + 4 t)~2 ]/2VA

+ f3 +
1/2

1-1,112,112,1)0 •• (Xt CftlO> + t foztlO>

[€f - (€f + 4 ")~2 J/2 v'7\

+ f3 +-1
1/2

1-1,112,112,2)0" (Xt CHIO> - 1 foztlO>

[ €f +(€f + 4 fi)I/2 J/2 v'7\

+ +

_1/2

1-1,1/2,-112,1>0" 01 CHIO) +~, fozllO)

[ €f - (8f + 4 ft)I/2 J/2 VÃ

+ +
1-1,112, -112,2>0" o, CUIO) -f3, foz.IO)

€1

I 10,0,0,1>0'*'

-O

O €2'*' 10,0,0,2)0*'
-

€3
01- 10,0,0,3)001-

o 1
€f/Vi\ 10,1,1,1)0

+ +
•• foztCftlO)

€f/VÃ

+ + + + ~
c 1 O 10,1,0,1)0•• (foztCHIO) + foz.CftIO»/

,€f /VT\

+ +
-I 10,1, -1,1>0•• foz~CH 10)

)..,t

+ + + + + +

1/2

11,1/2,112, 1>0 •• 02 foztC f t C f • 10) + f32 foztfoz.Cf tiO)

)..,2

+ + + + + +. 11,1/2,1/2,2)0 •• 02 foztCft CH 10> - f32 foztfoz.CftlO>, 1/
1

2 + + + + + +
1

)..,t

11,112,-112,1)0 •• o 2 foz. C f t CH 10) + f32 foztfoz.Cf.IO>
-/2 )..,2

+ + + f3 + + + O)11,112,-1/2,2)0· 02foz.CftCfiI0> - 2foztfoz.Cul

2

OO (2 €f+ Ü)/V!\12,0,0,1 )0
+ + + +

•• foz t foz. C f t C f • 10)

I
Tabela III.3 - Autoestados de H . (ver página anterior) •o

VI
0'\
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mos os correspondentes autovalores e autovetores. Como exemplo va

mos executar o processo de diagonalização utilizado nesta tese p~

ra o subespaço de Q= -1, S = 1/2 e S = 1/2, que equivale a diagonaz -

lizar uma matriz 2 x 2.

A base deste subespaço é dada por

1 1 1l-I! - 1> = 10'-''2,1>r

( 3 • 38)

'2'2' o 2

I 1 12> =

f+ l-l,O,O,l>r-1'2'2' o ozt

Os elementos de matriz da diagonal sao:

(3. 39)

. I 1 1 - - lIAp01S 0'2'2,1>r e autoestado de Hr com autovalor Ef vA e

(3.40)

Analogamente,

(3.41)

e, uma vez que fot comuta com Hr'

(3.42)
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Sendo H hermitiano, basta calcularmos um dos elemeno

tos fora da diagonal.

(3.43)

Como

pois I>r é autoestado de Hr' então

1 1 1 1
<-1 - - llH l-I - - 2> =o '" o '" o

2 2 2 2

1 -1/2 1 1 + + +

= /li. r r<0,;,;,11 (fOZl1Cf.l1+Cf~/OZl1)foztl-l,O,O,l>r=

-1/2_ r--
lÃ

1 1 I + I<0,-,-,1 Cft -l,O,O,l>rI 2 2
(3.44)

Usando o teorema de Wigner-Eckart

11+
-<0,-,-,1ICftl-1,0,01>r 2 2 r

a equaçao (3.44) fica

=
<O,!.,lIIC;II-l,O,l> ,(3.45)r 2 I

_1/2

11.11 rI. I ;O<-l,-,-,lIH1-1,-,-,2> = ~ <0,-,11cfll-l,O,l>22 o 22 o ;-r I 2
(3.46)

o elemento de matriz invariante, à direita da equaçao

(3.46), foi calculado na iteração semente do processo iterativo,

dado pela equação (3.36) • Com isto

.11 1 1
O<-l,-,-,lIH \-1,-,-,2>0 =2 2 o 2 2

;:;.1/2

r
.;-A

(3.47)



59

Finalmente, temos a matriz

-
IfE:f

VÃ

lÃ,
(M.I)I ff OIA

que, diagonalizada, dá o autovetores e os autovalores do subespaço

(Q, S), mostrados na tabela (111.3).

Trabalhando com os elementos de matriz invariantes

(independentes de S ), temos a vantagem de reduzir a quantidadez

de memória para fazer correr o programa que faz o cál-

culo numérico. Em lugar de armazenar a matriz {Q,S,S ,t}, armazez

namos a matriz {Q,S,~}. Isto é, em lugar de quatro

trabalhamos com matrizes de três dimensões.

dimensões,

Feita a diagonalização da primeira equação (H ), calo

culamos os elementos de matriz invariantes <Q',S',~' IIf+ I!Q,S,~> ,oz

que serãó usados para na próxima iteração diagonalizar Hl.

AqUl o ciclo volta a se repetir. Com os dezesseis au-

toestados de Ho criamos a base que diagonaliza Hl. Esta é formada

por sessenta e quatro estados, que são os próprios autoestados de

H mais os estados gerados pela aplicação dos operadores fl+,o zt

fl;t e fl;+fl;+ naqueles. Com esta base diagonalizamos, na segun-

da iteração, o hamiltoniano

1/2 + +
H =A H +ç; (f f +f f
1 o o lz~ oz~ oz~ lz~

(3.48)

e assim repetimos todo o processo seguido na iteração anterior.

Então, de um modo geral, conhecendo-se os autovetores

IQ,S'SZ'~~Ne os autovalores de HN, criamos uma outra base na qual

diagonalizamos ~+l' cujos estados de base são formados pelos pró-
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prios autoestados de HN, mais os estados criados pela aplicação
+ + + +

dos operadores f(N+l)zt' f(N+l)z~' f(N+l)ztf(N+l)z~ sobre aqueles.

A diagonalização é executada em cada subespaço (Q, S, S ). Como,z

entretanto, os autovalores não dependem de 8 , trabalhamos no subz

espaço de menor dimensão (Q,8) e guardamos os elementos de matriz

invariantes de fN: da iteração N'N<Q' ,S' ,~' IIf~"Q'S'~>N' calcula

dos segundo o teorema de Wigner-Eckart,que serão usados no cálculo dos

elementos de matriz de ~+l' Com o uso deste teorema reduzimos a

quantidade de memória de computador necessária para a solução do

presente problema.

Apesar de diagonalizarmos apenas no subespaço (Q,S),

com o aumento de N o número de estados que formam a base na qual

diagonalizarnos HN cresce proporcionalmente a 22(N+2), tornando-se

impraticável a diagonalização num~rica. Entretanto, no cãlculo da

fotoemissão, as energias muito maiores do que E(energia cedida

pelo raio-X) não contribuem para o espectro da corrente fotoele-

trônica. Portanto, em cada iteração podemos abandonar os autoes-

tados que possuem as energias maiores que num certo valor limite

EI, , que neste trabalho corresponde, nas unidades reduzidas defi1m

nidas pela equação (3.26), a 20. Desta forma a maior matriz que

preciamos diagonalizar numericamente ~ da ordem de 90 x 90.

Conhecidos os autovalores de HN, calculamos a corrente

fotoeletronica do modelo, como mostramos na próxima seção.

3.3. Cálculo da corrente'fotoeletTônica.

Conforme mencionamos no capítulo 11, a corrente foto-

eletrônica ~ calculada usando-se a regra de ouro de Fermi, dada

pela equaçao (2.9 ). Nesta equação precisamos conhecer as ener-

gias dos estados inicial e final, bem como o elemento de matriz

do operador Cf entre estes dois estados, <Flcf~II>. As energias
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já são conhecidas pela diagonalização, de acordo com o que foi

descrito na seção anterior. O método de cálculo da intensidade das

linhas (I<FICf~II>12) mostraremos na subseção a seguir. Entretan

to, os resultados que obtemos correspondem à situação em que a

banda da condução está discretizada. Torna-se assim necessário de

finir um processo que convirja para A+l, o que se consegue atra

vés da convolução das linhas de absorção com uma função adequa-

da. Com este propósito apresentamos as duas últimas subseções des

te capítulo.

A) Intensidade das linhas

o cálculo da intensidade das linhas (I<FICf~II>12)

-e

realizado paralelamente ã diagonalização do hamiltoniano HN' Para

ilustrar vamos acompanhar a primeira iteração, como fizemos na se

ção anterior.

Conhecidos os autovalores da iteração HI, antes de

passarmos para a iteração seguinte, H , calculamos os elementoso

de matriz I<Ilc;~IF>I da 'iteração semente. Devemos obedecer a

duas condições: 1) como Cf~ destrói um elétron no estado inicial

11>, este possui uma carga a menos que o estado final /F>i 2) pe-

Ias regras de soma de momenta angulares, o estado final deve ser

aqui subtraído ou adicionado de 1/2 em relação ao spin do estado

inicial, os elementos de matriz entre autoestados não obedecendo

a essas condições sendo sempre nulos.

De acordo com a tabela (111.1) os elementos invarian

tes da matriz de C;~ são dad~~pela equação (3.36). Para conhe-

cermos a variação com Sz' basta multiplicar a parte invariante

pelo coeficiente de Clebsh-Gordan correspondente.

Conhecendo-se os resultados da iteração semente, pas-

sarnos para a primeira iteração. Vamos tomar como exemplo o caso

em que o estado inicial tem carga igual a -2. Então, de -acordo
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com as tabelas (IIr.3 e 111.2) o elemento de matriz dª C;té dado

por

- +

Como os autoestados de Hr nao possuem o operador f t'~z

o segundo termo à direita da equação (3.48) é nulo. Assim,

(3.49)

ou, usando o teorema de Wigner-Eckart,

(3.50)

Isto é, o elemento de matriz dê C~t na iteração "O" é

escrito em função do elemento de matriz de C~t na iteração ante

rior "I". Trabalhamos com elemento de matriz invariante para redu

zirmos a quantidade de memória do computador necessária para a

realização do cálculo.

elemento invariante de

Ainda nesta iteração (H ),o
11+

o<-1'2'2,1ICftl-2,0,0,1>o'

calculamos

de acordo

o

com

o teorema de Wigner-Eckart, que será usado na próxima

(Hl), sendo dado por

iteração

(3.51).

o mesmo procedimento é realizado para as outras itera

ções. Assim, conhecendo o elemento de matriz de C~~
da iteração

HN_l, podemos calculá-lo na iteração HN, urnavez que a base na

qual diagonalizamos HN é formada pelos próprios autoestados da

iteração anterior (HN-l).
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B) Função de convolução

Quando usamos a regra de ouro de Fermi, dada pela

equaçao (2.9), para o cálculo da corrente fotoeletrônica, tomamos

como estado inicial sempre o estado fundamental e como estados fi

nais quaisquer estados excitados cuja carga seja igual à carga

do estado inicial menos 1 e cujo spin seja igual ao spin do esta-

do inicial mais ou menos 1/2.

Devido à discretização da banda de condução, as li

nhas /<F/Hx/I>12 são descontínuas em hw (energia cedida pelo raio

X), fazêndo com que existam raros casos em que a energia final

Ep é igual a energia inicial mais nw (Er+nw). Se pudessemos tra

balhar no limite de h+l, estas linhas aproximar-se-iam, formando

um espectro denso. Como, entretanto, neste limite o cálculo numé-

rico é impraticável, vamos definir uma função de convulação que

;i~ansforme estas linhas discretas em uma função suave.

Como a discretização é feita logaritmicamente, a con-

""~lução se processará também na escala logarí tIi1.ica,sendo

por

00

O(E) = J O(W)f(E;W) dtn~
-00

dada

(3.52)

onde a função de convolução f(EiW) é uma "caixa" de área unitária

representada por

("

f(EiW) =

o

(3.53)

valores fora do intervaloacima
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oara..

escolher esta função de convolução e o método de obter o valor de

e estão mostrados no Apêndice E.

Substituindo

(30)
(3.52), encontramos

as equações ( 2.8 e 3.53) na equaçao

a (E:) =
2 *

LI<FIH 11>1 /EF8tnAF x
(3.54)

* -
onde EF é a energia do estado final em relaçao ao estado fundamen

tal e a sorna em F estende-se sobre todos os estados finais que

obedecem à condição:

8Q,nA
< -

2 (3.55)

3.4. Cálculo do número de ocupaçao dos orbitais f.

Corno observamos no capítulo 11, temos urna regra de s~

ma, dada pela equação (2.16), que associa uma propriedade dinâmi

ca (a corrente fotoeletrônica) com uma propriedade estática (o núme

ro de ocupaçao do orbital f). Nesta seção apresentamos o cálculo

desta última propriedade, que é mais simples de ser realizado e

serve para confirmar os resultados da primeira que, conforme já

vimos nas seções anteriores, é bastante complexa.

Usando o mesmo programa que diagonalizaHN (equação

(J. 26) ), diagonalizamos

(3.56)

onde
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(3.57)

Escolhendo ÓEf pequeno, menor do que todas as escalas

de energias relevantes do presente problema,' podemos usar teoria

de perturbação de primeira ordem, escrevendo

(3.58)

onde In> é o estado fundamental de HN, com energia E, e E a ener

gia do estado fundamental de HN'

Representando o número de ocupação do orbital f no es

tado fundamental <~IC;~Cf~I~> por <nf>, encontramos então que

<n >. f
1 +A-l

2

-(N-l)j2
A (3.59)

Na figura (3.3), para E:f= O,lOD, r = O,OlD e A= 3,0,

apresentamos <nf> em função de ~jr. Observa-se que para ~»r,
<nf>71 (orbital singelamente ocupado) e para (-~»>r, <nf>72 (or

bital duplamente ocupado). Para os valores paramétricos usados

neste trabalho temos: caso A, <nf> = 1,88; caso B, <nf> = 1,62;

caso C, <nf> = 1,45; caso D, <nf> = 1,05.

No capítulo seguinte mostramos os resultados da cor-

rente fotoelet~ônica, calculada com a técnica desenvolvida no pr~

sente capítulo, usando-se os valore~ de <nf> para

regra da soma.

a verificação
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Figura (3.3) - NÚItErode ocupação do orbital f(<nj» em ftm.ção
de ~ff (~= E: f+U)I :para os :parâmetros E:f=O, 10D,
f= O,OIDe A= 3,0. Para /:,» r (correspondencb ao
estado ftm.danEntal constituído predorninanterren

te pela configuração comorbital f singela.rrente

ocupado) I <nf> tende :para à unidade, e para
-~»f (que correspond::! ao estado fundarrental

com umpeso muito grande da ccnfiguração comor

bital f duplaIlEnte ocupado), <nf> tende para
dois. Para valores de ~/f interrrediários, <nj>
fica compreendido entre ume dois.
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CAPTTULO IV

ANÃLISE VE PONTOS fIXOS

No capítulo 111 mostramos que, próximo ao nível de Fer

mi, a banda de condução discretizada loga~itmicamente possui inva-

riância de escala de energia, como mostra a figura (3.2). Podemos

definir uma transformação T (dada pela equação (4.18)) de escala

de energia, preservando a invariância do hamiltoniano de condução,

que será tratada no presente capitulo. Essa transformação também

preserva a invariância do hamiltoniano ~ (equação (3.26», para

valores particulares do espaço paramétrico Ef' r e U, que definem

as regiões de pontos fixos. Por razões que serão explicadas na se-

ção (4.1), nos pontos fixos os autovalores do hamiltoniano de con-

dução tendem a um limite para N par e a outro limite para N im-

par, de maneira que, próximo ao nível de Fermi, os autovalores de

N - ., d N+2HC sao 19ualS aos e HC

Este capítulo será tratado em cinco seções, a saber:

transformação de escala de energia do hamiltoniano de condução, po

tencial espalhador, nível ressonante, pontos fixos do hamiltoniano

~ e transições entre os pontos fixos. No presente estudo vamos

considerar o caso no qual z=l, que é válido na interpretação do ca

so geral.

4.1. Transformação de escalas de energia do hamiltoniano de condu-

çao.

Apesar de ser um caso simples, o hamiltoniano de condu
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ção serve para mostrar a propriedade de invariância de escala de

energia pela transformação T.

A) Diagonalização do hamiltoniano de condução

Na sua forma truncada HC é escrito como

~ :.: A(N-l) /2c N-l /2 + + f )
E A-n ~n(fn~fn+l~+ fn+l~ n~ 'n=O

(4.1)

.. f d ... n/2que e uma Orma qua ratlca, com ~ =A E.n n

Definindo o vetar v como sendo

v = (f ,fI' f2 ,... ,fN ),oJl Jl Jl Jl

então H~ é escrito como

(4.2)

(4.3)

onde~~ é a matriz (N+l)x(N+l), cujos elementos diferentes de ze

ro são dados por

(.//N) = (//N) = A (N-l)/2 i\~C n,n+l ~C n+l,n .

sendo O < n < N-l.

(4.4)

Como a matriz~~ é real e simétrica, existe uma ma

triz M real e ortogonal que a diagonaliza. Isto é

onde

N
= n (4.5)

- -
MM=MM=l (4.6)
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e

(4.7)

A matriz nN é diagonal, constituída pelos autovalores

de~~ e a matriz M é formada pelos autovetores de~~. Assim,

obtida M, podemos definir um novo operador gt como

gt = r Mntfnn

com

de maneira que

,

Y\

( -), 'í'T'v\ ----? ' - J • li"

(4.8)

(4.9)

A matriz M e os autovalores n~t são encontrados nume

ricamente. Nas tabelas (IV.l) e (IV.2) mostramos os resultados p~

ra os valores de N ímpar (até N=9) e par (até N=lO) , respectiva -

mente, tomando-se o parâmetro de discretização da banda A=3.

Destes resultados numéricos observamos que:

1) Os autovalores estão distribuídos simetricamente

em relação ao nível de Fermi (EF=O). Para cada autovalor positivo

existe um autovalor negativo com o mesmo mÕdulo, em concordância

com a simetria partícula-buraco da banda de condução. Se N é ím-

par, o número de autovalores (N+l) é par, tendo-se assim a metade

deles (N+l)/2 positivos e a outra metade negativos. Se N é par, o

número de autovalores é ímpar, com N/2 positivos, N/2 negativos e

um tendo que ser nulo para preservar a simetria particula- buraco

do hamiltoniano.



AUTOVALORESDE H~ PARA N IMPAR e A = 3

N

R,

5
432112 345

1

.-6,832050
0,832050

3

-2,998044-O,8035950,8035952,998044

5

-9,000000-2,997553-0,8004420,8004422,9975539,000000

7

-27,000000-9,000000-2,997495-0,8000920;8000922,9974952,00000027,000000

9

-81,000000-27,000000-9,000000-2,997488-0,8000530,8000532,9974889,00000027,00000081,000000

Tabela 4.1 - Autovalores do hamiltoniano de condução ~ para N ímpar e A = 3. Distribuídos sirretricarrente em relação ao nível
de Fenni (Ef = 0), eles convergem rapidarrente para o ponto fixo comoa'l..lrOCntode N.

AUTOVALORESDE H~ PAHAN PAR . eA = 3..

N

R,

5
432.1.. O ...12345

2

-1,7031810,0000001,703181

~

-5,196109-1,6966170,0000001,6966175,196109
. ,

6 -15,588457-5,196098-1,6958510,0000001,6960515,19609815,588457

8

-46,765372-15,588457-5,196097-1,6957650,0000001,6957655,19609715,58845746,765372

10

-140,296115-46,765372-15,588457-:-5,196096..-:-1,.6957550,0000001,695755 .5,196096.15,588457.46,765372140,296115

Tabela 4.2 - Autovalores do hamiltoniano de condução ~ para N par e A = 3. Existe umnível can energia zero e os demais estão

distribuídos sirretricarrente em relação ao nível de Fenni (Ep :: O). Com o aunento de N, há rápida convergência para
o ponto fixo.

-....Jo
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2) Aumentando-se os valores de N, os autovalores de

H~ para N par tendem para um limite, enquanto que para N ímpar

tendem para outro limite. Representando-se os autovalores de N ím

A

par por n~ e de N par por n~, temos o seguinte comportamento para

~»l:

..
Para N lmpar,

n~ = ±A~-l

onde ~=l,2,3, ...,(Ntl)/2.

Para N par,

= ±1I.,Q,-1/2

(4.10 )

(4.11)

A

sendo ,Q,=1,2,3,..• ,N/2 e n =0.o

Este comportamento tem uma explicação. Na seção (3.lA)

fizemos a discretização logarítmica da banda de condução, simetri

camente em relação ao nível de Fermi. No truncamento (seção (3.lB)~

-1 -(N-l)/2
as energias menores que D(l+lI.)lI. /2 foram eliminadas, o

,
que corresponde, na escala reduzida, abandonar as energias meno-

res que a unidade. Nesta escala a menor e a maior energias sao,

respectivamente, _1I.(N-l)/2e 1\.(N-l)/2.Assim, distribuindo loga -

ritmicamente os níveis entre estes dois limites, para Nímpar suas

. - (N-l)/2 (N-3)/2 (N-3)/2
energlas sao -1\. , -1\. ,... , -11.,-1,1,11.,... ,11. ,

1\.(N-l)/2 N - 1\.(N-l)/2 1\.(N-3)/2 1\.1/211.1/2e para par sao - , ,... ,-, ,... ,

1I.(N-3)/2,1\.(N-l)/2,de acordo com as equações (4.10) e (4.11).

Os resultados numéricos reforçam esta interpretação.

Vamos redefinir os autovetores g. da equação (4.8), associadosJ

aos autovalores n.<O, pelos operadores criação de buraco, h:=g.
J J J

(j=1,2,3, ... ,(N+l)/2). Calculando numericamente os elementos de

matriz M da equação (4.9), podemos encontrar, emn

que

particular,



f = A- (N-1) /4
Ol..l

onde, para j»l

(N+1)/2
r

j=l

CJ. • (g. +h:- 1
J Jl..l Jl..l
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(4.12)

(4.13 )

Substituindo a equação (4.13) na equação (4.12), te-

mos

fOll = A-(N-l)/4

Definindo

(N+1)/2 [ -1 1/2 (j -1) /2/121 (g. +h;II)~ (l-A) A J Jll

j=l (4.14)

encontramos

m = (N-l)/2 - j + 1 , (4.15 )

'fOll = (1_A-l)1/2 (N-l)/2 -m/2 (g +h: )/12
~ A jll Jllm=O

(4.16 )

que ê a versão truncada da equação (3.141.

Da mesma maneira, podemos encontrar as versoes trunca

+ (5)
das, em termos de g. e h. , dos operadores fl ,f2 ' etc ...Jll J1.1 II II

B) Transformação do grupo de renormalização

Das tabelas (IV.l) e (IV.2), verifica-se que os valo

res dos níveis de energia de H~ próximos ao nível de Fermi não se

alteram, quando passamos de N para N+2. Este resultado ê uma con-
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sequência da invariância de escala da banda de condu9ão discreti~

zada logaritmicamente, como mostramos na figura (3.21. Então para

N grande, desde que estejamos interessados apenas nos autovalores

de H~ próximos de zero,

HN+2 = HN
C - C l4.17)

, N .• f' d f - T 1 N
ou seJa, HC e um ponto lXO e uma trans ormaçao que eva HC em

HN+2, 'f' f - d d
C . MalS especl lcamente, uma trans ormaçao e grupo e renorma

lização pode ser definida como

N + +
AHe + sNfN~f(N+l)~ + sN+lf(N+l)~f(N+2)~+ h.c.

(4.18)

Sendo assim, da equação (3.24)

(4.19 )

e usando a equação (4.17) (obtida dos resultados numéricos),

mostrando que de fato H~ é ponto fixo de T.

Pelo método de diagonalização que descrevemos no capí

tulo 111, caracterizamos numericamente um ponto fixo quando apli-

camos duas vezes o processo iterativo, descrito formalmente pela

equação (3.30), sem haver alteração nos resultados dos autovalo-

res e autovetores do hamiltoniano diagonalizado.

Existem dois casos simples de perturbação do hamilto-

niano de condução que determinam outros pontos fixos do grupo de

renormalização aplicado ao modelo de Anderson. são eles, o poten

cial espalhador e o acoplamento com o nível ressonante, que serão



tratados a seguir.

4.2. Potencial espalhador

'i
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Em alguns dos pontos fixos que vamos tratar neste ca-

pítulo, os autovalores e os autovetores do hamiltoniano de Ander-

son tendem, respectivamente, para os autovalores e autovetores

correspondentes a um modelo em que os elétrons de condução são es

palhados por um potencial central. g interessante estudarmos os

pontos fixos desse modelo para melhor compreendermos os resulta

dos mostrados na seção (4.5), associados aos valores paramétricos

utilizados nesta tese.

Consideremos os elétrons de condução espalhados pelo

potencial G, com o hamiltoniano dado por

+
HG = G ~ ;, <ill<i'll

(4.21)

Em termos de escala de energia reduzida, o hamiltonia

no de condução fica

N-l _ -+- •

_.N(-G)-A (N-l)/2{ ~ A-n/2 t" (f+ f ) i+ f+( 1) f )+ Gf f } (4.22)ff"C - "'n nll(n+1 II n+ll nll OllOlln=O

onde

G= 4
1+ A-I G~

N -
Escrevendo HC(G) na mesma base em que escrevemos

(equação (4.2», temos que

(4.24)
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onde

(4.25)

A matriz 16~é definida pela equação (4.4) e MG é uma

matriz (N+l) x (N+l), cujo único elemento diferente de zero é dado

por

[MG]O,O = G A(N-l)/2
(4. 26)

Diagonalizando numericamentef6~ (G), encontramos que
.".lU/j ~
seus autovalores tendem para um ponto fixo para N lmpar e para ou-

tro ponto fixo para N par. Ao contrário de H~, o hamiltoniano

H~(G) não tem simetria elétron~buraco, que foi quebrada pelo cen

tro espalhador. Para G < O, os níveis de energia dos pontos fixos

de H~ são todos rebaixados, como mostra a figura (4.1a), onde os

autovalores acima do nível de Fermi são representados por ~: e
J

abaixo por ~ .•J

Na tabela (IV. 3) apresentamos os resultados "numéricos

N - -

dos autovalores do HC lG) para o caso de N ímpar, com G = -O, 5D, o.!!.

de se observa a tendência para um ponto fixo com o aumento de N.

Diagonalizando analiticamente o hamiltoniano H~(G) da

equaçao (4.22) para o caso de N grande e ímpar, com j »1, encon

tramos no Apêndice B que

com

± j-l±y
~. = +A 1

J -

Y1 = -arctan (1Ta~ G/ Q,nA)/1T

(4.27)

(4.28)
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H~ (G(O) HNHN
C

R

.•.

/ 113
/ /////

_ --113

/

11;

--
-- 112- --

112
_- - -1l2

-- -
-EF=O - - -1l, -

--
'111

11~

---
- -EE!0 -- ílo =O:::EF

l1j

-- - - --11,- -----ill
112

--J1 ------ -2
----- -íl2

- - --113

"-- "
11;

""""'-"'- -"
-1)3

.
(a)

( b)( c),

Figura (4.1) - Autovalores correspondentes aos harniltonianos ~(G<O) (a),
~ (b) e ~ (c), para N írrpar e grande. Observarrosque ~
não possui autovalores oornenergia igual à do nível de

Fenni (Ef), estandotoàos distribuídos sirretricarrente em
relação a esse nível. Os autovalores de ~ (G<O)são rebc3!
xados emrelação aos do ~ ' corroindicam as linhas trace
jadas. Fina1JTente,os autovalores de t{, para N írrpar, COE

resp:mdemaos autovalores de ~, para N par, tenro umn!
vel cemenergia ~ igual à energia de Fenni.o
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N ..,
~= -0,5D

e A = 3
AUTOVALORES DE HC (G) PARA

J!,

3
21123

N

1

-1,1187970,618797

3

-3,640760-1,0514220,5806012,611580

5

-10,923903-3,537473-1,0392910,5737672,5783787,848522

7

-10,615058-3,515433-1,0361790,5720812,5674417,752286 .

9

-10,546125-3,507333-1,0352400,5715832,5637527,720089

11

-10,524867-3,505018-1,0349380,5714242,5625157,709163

13

-10,517932-3,504251-1,0348390,5713722,5621027,705493

15

-10,515636-3,503996-1,0348060,5713552,5619647,704266

17

-10,514872-3,503911-1,0347950,5713492,5619187,703857

19

-10,514618-3,503883-1,0347910,5713472,5619037,703721 .

21

-10,514533-3,503873-1,0347900,5713472,5618987,703675

23

-10,514505-3,503870-1,0347900,5713462,5618967,703660

25

-10,514495-3,503869-1,0347890,5713462,5618967,703655

Tabela (IV. 3) - Autovalores de ~(~) para N írrpar, G=.,..O ,5D e fi. = 3,
onde verificarros, para N grande, excelente concordân

+ '-1+ -
cia comos autovalores da equa -o (4.24) ,n~=±fl.J -Y,

.~) J
onde 5/, é dado pela equação (4.25)'•. Para fi. = 3, por

+
exemplo, n3 = 7,703654 e n3 = -10,514490, que con-
cordam até a quinta casa decirral comos resuLtados

numéricos correspondentes a N = 25.
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concordando com o limite de N grande dos resultados numéricos. Ana

logamente, os autovalores de H~ para N par tendem para o ponto fi

xo dado por

A± j':",l+
n. = +A ~.-Yl

J - .

4.3. Nível' Res'sbhante

(4.29)

Para certos valores paramétricos Ef' r e U, os autova

lores e autovetores do modelo de Anderson tendem para aqueles cor

respondentes a um hamiltoniano constituído pela banda de condução

acoplada a um nível ressonante. Este caso corresponde ao modelo de

Anderson fazendo-se Ef=O e u=o na equação (3.26). Assim, o hamilto

niano do modelo do nível ressonante toma a forma

HN = A (N-l)/2. N-lR { L
n=O

I

Considerando vetor X dado por

x = (Cf ,f ,fI' f2 ,•.• ,fN ),~ o~ ~ ~ ~

o hamiltoniano H~ pode ser escrito como
~

onde It: é uma matriz (N+2) x (N+2) cujos elementos sao

. (4.30)

(4.31)

(4.32)



79

A(N-m+l)/2 m=2,3,4,•.(N+l)

(4.33)

Analisando o hamiltoniano H~ e nos baseando nos resul

tados obtidos para H~ (equação (4.1)), podemos inferir quais seus

autovalores. Assim, na tabela (IV.~) apresentamos os autovalores e

os autovetores de H (~quaç~o (3.37» para U=O e Ef=O, com as enero I

gias escritas em relaç~o ao estado fundamental. Observa-se que to-

dos os estados excitados de H possuem energias da ordem de rl/2 ,o

podendo ser ignorados, ficando H reduzido ao seu estado fundameno

tal. Como os operadores Cf e f est~o associados aos estados ex-~ o~

citados de Ho' podem ser eliminados, resultando que H~ pode ser es

crito como

N-l 13 + + f)
~ = A(N-l)/2 L: A-n ~ (fn~f(n+l)]1+f(n+l)]1n~R n=l

Definindo

~~ = ~n+l

(4.34)
j

(4.35)

e chamando fl de um novo f ,f2 de um novo fl e assim sucessi-]1 0]1]1 ~

vamente, escrevemos

~ = A«N-l) -1) /2
(N-l) -1

L:

n=O

(4. 36)
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AUTOVETOR

-2\ O 10

o 10

o
1

1 I O

-1

1
1 I '/2

-~2

2 10 10

2vr/VÃ

3vr/iK

-Ir/VÃ

3vr/VÃ

*/Vf:
2vr/VA
4vr;/J"A

O

2...rr /-JÃ

2 vr/..r;;-

2.;:r;/J!:

3v:r;/V\
JF/Jt;"

3~/...r;;
*"/Vi\

2Jr:/.JÃ

10)+ +
(CftIO) - fotIO»)/V2

+ +
(CftIO) + fot 10» /ifl

+ +
(CHIO) - fo.IO»/v'2'"

+ +
(CHIO> + fo. 10»/\12"

+ + + +
(CftCUlO) - fotfo. 10» /V2

+ + ++ + + + +
(CftCUIO) +fotfo. 10) +fotCHIO) - fo~CftI0»/2

++ ++ + + + +
(CftCUIO) + fot fo. 10) - foI CHIO) + fo. CftIO»/ 2

+ +
fot CftIO)

+ + + +
(fotCHIO) + fo.CftIO»)/V2

+ +
fo.Cf.IO)

+ + + + + +
(fotCftCUIO) - fot fo. CffIO»/V2

+ + + + + +
(fotCftCHIO> + fot fo. CftIO»)/V2'

+ + + + + +
(fo.CftCUIO) - fot fo~ CuIO»)lff

+ + + + + +
(fo• Cft CUIO) + fot foI CUIO»/\I2"

+ + + +
fotfolCftCulO)

Tabela IV.4 - Aut:oestados de Ho para E:f=O e U=O,
dentro de cada subespaço (Q,8,821.
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que é o hamiltoniano H~-l, dado pela equação (4.1), com coeficie,!!
N N-l

te Ç.~. Quando N+oo, HR converge para os pontos fixos de HC • En-

tão, se N é par, H~ vai para o ponto fixo de H~ correspondente a

~ h d ld"'~ N.
N l.mpar, que c amamos e HR• Por outro a o se N e l.mpar, HR val.

N -
para o ponto fixo de HC ' com N par, que representamos por HR•

Reforçando esta análise, no Apêndice C encontramos a-

naliticamente que os autovalores do hamiltoniano da equação (4.30)

~- - -
para N ~mpar sao dados por

, (4.37)

válidos apenas para j »1, sendo

1 ·~r 2 ~Y2 = - arc tan A· -1 j A"'; (N-l)/2w A (l+A )A

com

(4.38)

tnA

2

\
(4. 39)

No limite de N »j, Y + 1/2 e os autovalores dados por

(4.37) ficam

j _1
±A 2 =

-
+n·
- J

~
(4.40)

que sao iguais

Da

. N
aos autovalores do ponto fixo de HC para N par.

diagonalização numérica da equação (4.30), cujos

autovalores para N par estão mostrados na tabela (IV.5), podemos

observar a convergência de H~ para o ponto fixo de H~ (correspon

dente a N ímpar).

Conhecidos os pontos fixos dos três casos ·aqui estuda

dos, o hamiltoniano de condução, do centro espalhador e do nível



Autova1oresoo{para N= 10

0,000000,

, 1,6957555.19609615,588457

Autovalores cE ~ para N p:rr
R,

O
12 3

N',

O

0,072426

2

0,1151241,713121

4

0,1944431,7264725,223450

6

0,3206121,7831165,27761915,670474

8

0~4890311,9351905,43589815,832999

10

0,6470072,2445355,86484916,307807

12

O, 7399532,6117516,76300417,594603

14

0,7788382,8449697,84970620,289028

16

0,7928422,9436748,54458423,549121

18

O, 7976302,9792148,83924825,633753

20

0,7992402,9913598,94540526,517747--22 0,7997782,9954408,98168926,836218

24

O, 7999582,9968058,99388426,945069

26

0,800018"2,9972608,99796026,981652

28

0,8000382,9974128,99931926,993880

30

0,8000442,9974628,99977326,997959

0,800053 I 2,997483 1, 9,oooooo~000000

Autovalores <E ~ para N=,9

Tabela IV.5 - Autova10res <E ~ ' para N par, r= 0,01 e

A = 3, comparaoos <X>IIl os p:mtos fixos <E ~

para N par e ímpar. Observanos que, para N

pequeno, os autova10res de ~ aproximam-se

do ponto fixo de ~ para N par, lIDstrado
na parte superior da tabela, e para N gran

de, aproximam-se d:> ponto fi,XO <E ~ p~
N ímpar, representado na parte inferior da
tabela.

82
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ressonante, vamos agora tratar dos pontos fixos do modelo de An-

derson, dado pelo hamiltoniano HN da equação (3.26).

4.4. Pontos fixos de HN

No hamiltoniano_HN ternos o orbital iônico :..acoplado

coma banda de condução, quebrando a sua invariancia por uma trans

formação de escala. Mesmo assim,para algumas regiões doespaço

paramétrico Ef'

f e !!.=Ef+U'podemosiden tificar pontosfixos

da transformação T,

representada pela equação(4.18) •Todoseles

estão associados com os pontos

fixos da banda de condução,ou com

os pontos fixos da banda de condução mais um potencial de

lhamento ( 23-)•

espa-

Os vários pontos fixos de HN são obtidos fazendo-se

1) f=O,!!.=O,E = O
f

2)

f=O,!!.=O,E -++00

(4.41)

f -

3)

f = O ,!!.-+oo ,E -++00f -
4)

f-+00,!!.=O,E = O
f

5)

f = O, !!.-+-oo ,E -++00f -

Destes, vamos considerar apenas os casos em que Ef= O

ou Ef-+-oo,que são os pontos fixos de interesse desta tese. Nestas

condições, podemos denominar sugestivamente os respectivos pontos

fixos de (4.41) por: orbital livre (HOL e ROL)' valência flutuan

te (HVF e ftVF) , orbital singelamente ocupado (HSO e ftSO) , orbital

fortemente acoplado (HFO e RFO) e orbital duplamente ocupado (HDO

e RDO) , que serão analisados naipresente seção.
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A) Ponto fixo de orbital livre (HOL e ROL)

Supondo que Ef' r e ~ são nulos, o hamiltoniano HN é

reduzido ao de condução H~ mais um orbital livre com energia zero,

N I Nque representamos por HFO' Para cada autoestado n >. de H , podeJ C -

mos construir quatro autoestados degenerados de HN
FO

cujos autovalores sao iguais ao autovalor correspondente a

Como H~ vai para dois pontos fixos quando N+oo, dependendo

ser ímpar ou par, o hamiltoniano H~O também vai para dois

(4.42)

I n> .•J
de N

pontos

fixos: HFO se N for ímpar, com autovalores llj = 1\.j-1, e HFO se N

for par, com autovalores ~. = 1\.j-l/2.
J

B) Ponto fixo de valência flutuante (HVF e HVF)'

Para r = O, t:. = o e Ef-+-OOI o hami ltoniano HN se reduz a

H~F' que é H~ mais o orbital iônico, que pode estar singelamente

ocupado (com spin ]J = 1/2 ou ]J = -1/2) ou duplamente ocupado. A con

figuração com orbital vazio é descartada por se encontrar em uma

energia IEfl acima do estado fundamental. Os autoestados são tri

plamente degenerados, sendo dados por

C+ In>.ft J

c+ In>.f+ J

+ + jn>
CftCf+ j

(4.43)
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Quando N+~, HN•VF vai para os pontos fixos HVF (se N

for ímpar) e 9VF (se N for par).

c) Ponto fixo de orbital singelamente ocupado (HSO e 9s0).

Quando r=o, b.+~ e Ef+-~' temos uma configuração em

que o orbital iônico está singelamente ocupado e desacoplado da

banda de condução. O hamiltoniano HN torna-se H~ mais um momento

localizado livre de spin 1/2. Dos autoestados de H~ podemos cons

truir dois autoestados degenerados de HN,SO' pela combinação do

orbital singelamente ocupado (ll ~ ~ e II = - ~) com aqueles estados:

C+ In>.ft J

C;-t1n>j

Quando N+~, vai para HSO e N for ímpar e

(4.44)

para

9S0 se N for par, que correspondem, respectivamente, aos

fixos de H~ mais o momento localizado de spin 1/2.

D) Ponto fixo de orbital fortemente acoplado (HFA e RFA).

pontos

Este caso corresponde ao hamiltoniano estudado na se

ção (4.3). Aqui os autoestadossão combinações lineares das confi

gurações com orbital iônico vazio, singelamente ocupado (com II =~

e II = -' ~) e duplamente ocupado. Como foi mostrado na seção ante

rior, estando o orbital fortemente acoplado ã banda de condução,

os operadores Cf .e f ficam associados a estados de energiasmuiII 0ll -

to altas, comparadas com o estado fundamental, de maneira que os

mesmos podem ser eliminados. Desta maneira resulta um hamiltonia-
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no efetivo que, para N par, tende para o ponto fixo de H~ com N

ímpar, e para N ímpar vai para o ponto fixo de H~ com N par.

E) Ponto fixo de orbital duplamente ocupado (HDO e BDO).

Neste caso (r = O, 6-+-00 e E f-+-(0) as configurações com

orbital f singelamente ocupado estão com energias muito altas

comparadas com a do estado fundamental, cuja configuração corres

ponde ao orbital duplamente ocupado, desacoplado da banda de con-

- N -
duçao. Os autoestados de Hno sao escritos como

( 4. 45)

Para N grande, H~O tende para os pontos fixos Hno e

Hno para N ímpar e par respectivamente, acrescidos do

duplamente ocupado.

4.5. Transiçoes en'tre os' pOhtos fixos.

orbital

Nesta seçao vam9S verificar os pontos fixos para os

valores paramêtricos utilizados no presente trabalho. Antes, po-

rêm, ê interessante abordar um exemplo mais simples para se obser

var a transição entre pontos fixos, que diz respeito ao modelo

ressonante mostrado na seção (4.3).

Neste exemplo, a Gnica escala de energia relevante
-e

r, tendo-se, consequentemente, apenas dois pontos fixos. Um, cor-

respondente a energias muito maiores que r, e o outro relativo a

energias muito menores que r. No primeiro caso, r pode ser peque-

no, comparado com a energia de interesse, de maneira que nesta

energia os autovalores aproximam-se do ponto fixo de orbital li-
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vre. No segundo caso ocorre o oposto ao anterior, correspondendo

ao ponto fixo de acoplamento forte.

A figura (4.2) ilustra a transição entre estes

pontos fixos. Mostramos a variação das energias (em escala reduzi

~ -
da) do modelo do nlvel ressonante em funçao de N (par) para

r = O,OlD, A = 3 e R, = 1,2 e 3. Tomemos, por exemplo, o caso de 9.=3".

A energia, em escala reduzida, para N=14 é E3=20,289028 (segun

do a tabela (4.4)). Usando a relação entre as escalas de energias

reduzida e real

(4.46)

encontramos que

EJ =O,Ol07D = f (4.47)

Na figura (4.2) indicamos com uma seta o valor de

N(14) que corresponde à energia aproximadamente igual a f. Obser-

va-se dois patamares no espectro da energia reduzida. Um à esqueE

da e outro ã direita def. Com a equaçio (4.46) e a tabela (4.4)

podemos veri ficar que para N < 14 temos E3> r e para N > 14, E3 < f.

O primeiro intervalo (N < 14) corresponde ao ponto fixo de orbital

livre, pois os autovalores de N(par) tendem para D2 (autovalor do

ponto fixo de H~ para N(par), como mostra a figura (4.2». O segu~

do intervalo (N > 14) corresponde ao ponto fixo de acoplamento

forte, uma vez que os autovalores de N(par) vão para T)~ (autova

lor de H~ para N(Impar».

Visto o exemplo do modelo ressonante, vejamos agona o

modelo de Anderson, para os valores paramétricos que utilizamos

nesta tese. Na figura (4.J) apresentamos esquematicamente as re-

giões de pontos fixos para os casos A, B, C e D, definidos na se-

ção (2.4). Chamando de E a energia de interesse, os autoestados



88

1=3

r = 0,010

A = 3,0

•..

1}3

ORBITAL LIVRE ACOPLAMENTO FORTE

1= 2

. t r--- - - ----------------------

1=1

282420
N par

16128
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11•

íio= Ot -----
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Figura (4.2) - Transição entre os pontos fixos de orbi tal livre e acoplanento

forte cb rrodelo do nível ressonante (~) para f =O,OlD, A=3,0- .,.

e Npar. Varrostornar corroexerrplo a evoluçao do ruvel corres-
pondente a .R-=2, à proporção que N aurrenta. Para N pequeno, os

autovalores aproximam-sede ~2' que pertence ao ponto fixo de
livre, umavez que, sendo nessa região as energias muito rraio-

- Ir ( -1 - (N-l) /2 - /. res que f(para N=4,por exerrr:?lo,E:2 = l+A )A Tl22f'=
;;67»1), o orbital f fica desacoplado da banda de condução. Pa

ra N grande, os autovalores aproxirram-sedeTl3'pertencente ao
ponto fixo de orbi tal livre :,?araN írrpar, pois nessa região as
energias reais são rnuito rremres que f (para N=20,por exerrplo,
- - -4 +
E:2/f=2 x 10 «1), de rcaneira que desacoola o ooerador f cb- - o~
restante da banda de condução.
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aproximam-se dos seguintes pontos fixos, como indicado na figura.

Caso A - Os autoestados aproximam-se do ponto fixo de

orbita1 livre para E»IEfl +~; ão ponto fixo de va1ência flutuan

te para I~I«Ê«I Ef I+ ~ e do ponto fixo de orbita1 duplamente ocu

pado para Ê«I~I.

Casos B e C - Os autoestados aproximam-se do ponto fi

xo de orbita1 livre para Ê» IEfl ,~; do ponto fixo de va1ência flutua!!,

te para r«Ê«IEfl e' do ponto fixo de orbita1 fortemente acop1ado

para e:«r.

Caso D - Os autoestados aproximam-se do ponto fixo de

orbita1 livre para ~»IEfl; do ponto fixo de va1ência flutuante

para ~«Ê«IEfl; do ponto fixo de orbita1 singelamente ocupado p~

ra r«E«~ e do ponto fixo de orbita1 Íortemente acop1ado para

E«rk• Na equação (5.14) definimos rk em função da temperatura de

Rondo Tk( 5 ). Corresponde à constante de acop1amento, via banda

de condução, entre as configurações degeneradas de orbita1 f sin-

ge1amente ocupado com spin }.l= 1/2 e com spin}.l= -1/2.

Quantitativamente, os valores paramétricos utilizados

nesta tese não obedecem, em geral, às condições de muito maiores

ou muito menores que a energia de interesse. Mesmo assim, podemos

identificar as transições entre as regiões dos pontos Íixos, pela

variação dos autova1ores em Íunção de N, como mostramos na figura

•

(4.4), onde tomamos Q = -1, S = 1/2 e A = 3.

Para todos os casos, Ef=-O,lD e f= O,OlD,

apenas o valor de ~.

variando

Caso A - O valor de I~I é 0,05D. Para N<4, que corre~

ponde a E>O;29GS>IEfl+I~I), temos uma tendência para um ponto Íixo

de orbita1 livre (n1>. Para N> 10, relativo a Ê<0,023D, portanto

E<I~I, os autova10res vão para um ponto Íixo de orbita1 dup1amen-

te ocupado. O deslocamento observado nos autova1ores com o aumento

de N, deve-se a um potencial de espa1hamentoJ efetivo (23), cujos
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Q =-1

5= 1/2

-
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íil
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Figura (4.4) - Variação dos autovalores cbs quatro casos representativos dos

parârretros do harniltoniano ~, emfunção de N para, para Q = 1
e S = 1/2. Corroos parârretros Ef' r e IJ. não satisfazem serrpre
às condiÇÕesde muito rraiores ou muito rremres que a energia de
interesse E, toma-se difícil de, apenas visualrrente, observar
os p::mtos fixos no diagrama acirra (para delimitação das regiões
de pontos fixos v. texto). Poderros,entretanto, observar, para
N pequem, a tendência para o ponto fixo de orbital livre, e pa
ra N grande a tendência para o ponto fixo de orbi tal forterren
te acoplado (casos B, C e D) e orbi tal duplarrente ocupado (caso
A). NJ caso D ainda observarrosvários patarrares' que correspon 
demaos pontos fixos discutidos na. figura (4.3) o Nos casos B e C,

o limite de Ti 2' para N grande, é deslocado de Tl3 devido aos p0
tenciais de espaTharrento,corrorrostrarros na seção (4.3) o Pelo

rresrroITDtiVI:), no caso A, o lirnite de Ti 3' para N grande, é miar

que 2Tilo



92

autovalores foram apresentados na seção (4.2). O ponto fixo de va

lência flutuante cai no intervalo 4<N<20, não estando bem explíci

to na figura.

Caso B(C} - Aqui apresentamos apenas o espectro dos

autovalores do caso B, pois o mesmo é similar ao caso C. O valor

de I~I é O,005D, de maneira que IEfl+I~1 = O,105D. Assim, para N<8

que corresponde a E>O,118D(E>IEfl+I~I), os autovalores vao para o

ponto fixo de orbital livre (n2). Para lO<N<12, temos o ponto fi

xo de valência flutuante, que corresponde a O,017D<s<O,045D (f<s<

IEfl+~). Para N>20 os autovalores vão para o ponto fixo de orbi-

tal fortemente acoplado, assumindo um valor superior a n3 devido

ao potencial de espalhamento(23).

Caso O - Para este caso as regiões de pontos fixos

aparecem mais claramente na figura (4.4). O parâmetro 11vale 0,050.

Observamos quatro patamares, que correspondem aos quatro pontos

fixos deste caso. No primeiro patamar, para N<4, ternos o ponto f!

xo de orbital livre~ No segundo e no terceiro patamares, temos,

respectivamente, os pontos fixos de valência flutuante e orbital

singelamente ocupado. Finalmente, no quatro patamar, para N>26,

está o ponto fixo do orbital fortemente acoplado.



93

CAPITULO V

RESULTAVOS E VISCUSSÜES

Neste capítulo apresentamos resultados do cálculo da

corrente fotoeletrônica no modelo de Anderson, obtidos com a téc-

nica do grupo de renormalização, introduzida originalmente por

Wilson(S) para o problema Rondo.

o processo de cálculo foi descrito no terceiro capitu

10 desta tese, corno resumimos a seguir. Discretiz~mos logaritmica

mente a banda de condução, de maneira que preservamos a invariân

cia por urna transformação de escala de energia. Definindo urna no-

va base finita, encontramos urna relação de recorrência, que asso

cia a iteração de ordem N com a iteração de ordem N-l, com a qual

diagonalizamos iterativamente o hamiltoniano ~ (equação (3.26».

Corno este conserva spin (S) e carga (Q) (equações (3.32 e 3.33»,.
a diagonalização foi realizada em cada subespaço (Q,S), com o que

reduzimos as dimensões das matrizes equivalentes. Urna vez que os

autovalores não dependem de Sz, usamos o teorema de Wigner

Eckart(29) para trabalharmos apenas com os elementos de matriz in

variantes em Sz; mesmo assim, com o aumento de N, as dimensões

das matrizes tornam-se de tal ordem que é impossivel diagonalizá~

Ias numericamente. Eliminamos, então, os estados de alta energia,

o que equivale, em unidades reduzidas, a desconsiderar aqueles

com energias maiores que 20. Assim, a maior matriz que diagonal!

zamos era de dimensão 90 x 90.

Paralelamente à diagonalização, calculamos os elemen

tos de matriz invariantes do operador C~~, dados por

N<Q+l,S±l/21 Ic~1 IQ,S>N (=N<Q,SI ICfl IQ+l,S±l/2>N)' com os quais,

pela regra de ouro de Fermi (equação (2.9», calculamos as linhas
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contínuo

de A+l, convoluímos essas linhas com uma função apropriada, dada

pela equação (3.53), encontrando-se os espectros mostrados no pre

sente capítulo.

A discretização logarítmica da banda de condução e o

truncamento, na definição de uma base finita, int~oduzem erros

que podem ser estimados. No Apêndice E comparamos, para U=O, o re

sultado analítico no limite de A+l com o resultado numérico para

A=3, encontrando um erro de, aproximadamente, 4%.

Aqui mostramos os resultados da corrente fotoeletrôni

ca para quatro grupos de parâmetros do modelo de Anderson, repre_

sentativos do comportamento geral, definidos na seção (2.4 ) des-

ta tese. Discutimos os espectros e fazemos uma verificação do mé-

todo de cálculo usado pelos experimentais para a determinação da

valência dos elementos de terras-raras nos compostos de valência

flutuante.

5.1. Espectros da corrente fotoeletrônica.

Nos quatro grupos de parâmetros (Ef,r,~ =EfTU) do mo

delo de Anderson que escolhemos para apresentar os resultados da

fotoemissão, fixamos os valores de Ef=-O, lOD e f=O, OlD e variarrosn,
~

o qual assume os valores -0,05D, -0,005D, 0,005D e O,05D nos ca-

sos A, B, C e D, respectivamente, e tomamos o parâmetro de discre

tização ~ igual a 3,0. Em outras palavras, fixamos a energia do

orbital singelamente ocupado (-O,lD) e aumentamos a energia do or·

bital duplamente ocupado, desde -0,15D (caso A) até -0,05D (caso

D), tomando os valores intermediários -0,105D (caso B) e -0,095D

(caso C) .

Na figura (5.1) apresentamos esquematicamente, para

os quatro casos estudados, a energia do orbital f duplamente ocu-
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Figura (5:'1) - Representação esquernática das energias éb orbi tal f, nas confi
guraÇÕesemque o rresrroestá sing:!larrente ocupadoe dup1..arrente
ocupado, rredidas emrelação à energia da prirreira configuração,
para os quatro conjlIDtosde parârnetros representativos do rrode
10 de Anderson, que foram usados nesta tese. Careçarrosa rros
trar os resultadaS (fíguras seguintes deste capítulo) como ca
so A, emque -t,»f, de maneira que a configuração como orbital
f duplarrente ocupado contribui predc:minanterrentepara o estado
flIDdarrental (figura 5.2). Aumentandot" terrDsas situações em
que -f<6 < Oe O<t, <f (casos B e C, respectivarrente), oan as
duas configuraÇÕes, contribuindo empé de igualdade para o estado
fundarrental, originando a valência flutuante (figura 5.3). Fi
nalrrente, continuandoa aurrentar Ô, chegarros_a f«6 (oaso D),

tendo o estado fundamental contribuição predominante da configu
ração cemorbi tal f singelanente ocupado, degenerado em spin
(11 = ±1/2) , dando o efeito Rondo (figuras 5.4, 5.5 e 5.6) •
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..
e

dada pelo parâmetro ~. No caso A ~<-f, no caso B -f<Ô<O, no caso

C O<ô<f e no caso D Ô>f. Assim, na sequência destes casos vere-

mos como se comporta o espectro de fotoemissão do modelo de Ander

son com a variação do número dé ocupação do orbital f.

Inicialmente analisemos o caso A, cuja corrente fo-

toeletrônica está mostrada na figura (5.2). Neste caso o estado

inicial tem um peso muito alto da configuração com o orbital du-

pIamente ocupado. Tendo-se retirado um elétron pelo raio-X, o es-

tado final resultante tem probabilidade grande de estar com o or-

bital f singelamente ocupado. Assim, o raio-X cede uma energia

devido

aproximadamente igual a 1~~=O,05D. No espectro da corrente fotoe-

letrônica observa-se um pico na energia El=O,053D, correspondendo

à diferença de energia entre as duas configurações, que,

a efeitos de muitos corpos, desloca-se de I~I para El.

Os resultados numéricos do espectro de fotoemissão,

indicados por círculos negros na figura (5.2), podem ser ajusta-

dos por uma lorentziana de meia largura f/D, centrada em El/D,.
dada por

cr(E)= 2(f/D)
TI

1
r(E-El)/Q]2+ (f/D-)2

(5.1)

que na mesma figura é representada pela linha contínua. A largura

do espectro está associada à vida média do estado excitado, que é

igual a n/f, devido à hibridização do orbital f com a banda de

condução, fazendo com que o elétron salte daquele orbital para a

banda e desta para aquel~ numa taxa f.

Na seção (2.3) vimos que existe uma regra de soma se-

gundo a qual a área sob a curva do espectro da corrente fotoele

trônica é igual ao número de ocupação do orbital f(31) (equação

(2.16». Da seção (3.4) temos que, para o caso A, o número de
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CASO A

E:f=-O.IOO

F : 0.010

6 =-0.050
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30

20

10

o
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e/O 0.24 0.32

Figura (5.2) - Espectro da rorrente fotoeletrônica do caso A, em flIDÇão
da energia E: CEdidapelo raio-X. Este retira um elétron
do estado inicial, ron'stituído predorninanterrente pela
ronfiguração com<bis elétrons no orbi tal f, deixando um
estado final exci ta<b comumelétron a rrenos (nostra<b
na inserção), comenergia de excitação E:l=O,053n, dada
pela posição do piro. O eSfectro obtido nurrericanente
(círculos) é ajustacb pela lorentziana de largura r, CEn~ - -
trada em E: 1 (linha rontlnua). A area sob a curva, SA=1,88
obtida pela integração dessa lorentziana, dá o nÚITerode
ocupação do orbi tal f, de arordo com a regra de sorna.(e
quação 2.16) •
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ocupação é dado por

(5.2)

Por outro lado, a área sob a curva do espectro de fo-

toernissão eletrônica calculada pela integração da equação (5.1)

de zero a infinito, é

,

(5.3)

que está de acordo com a regra de soma da equação (2.16).

Aumentando-se o valor de ~, reduz-se o peso da confi-

guração com o orbital duplamente ocupado, aumentando-se a contri

buição da configuração com aquele orbital singelamente ocupado.

Os casos B e C são exemplos típicos em que o estado fundamental

tem contribuições significantes de ambas configurações, pois nes-

tes casos f> IIJ./ (figura 5.1)}.

Na figura (5.3) apresentamos os resultados da corren-

te fotoeletrõnica para estes dois últimos casos. O caso B

indicado por círculos e o C por x.

está

Considerando o caso B, observamos dois picos, um

energia El = O,0125D,e outro na energia E2 = O,123D. O espectro

na

-e

ajustado por uma função dada pela soma de duas lorentzianas, cen~

tradas nas energias El e E2' com semi-larguras iguais a fjn e

2f/D, respectivamente. Cada uma é multiplicada por um peso, dados

por Pl para aquela centrada em El e por P2 para a centrada em E2•

Assim, escrevemos

2 (f/D> Pl 2(f/D)P2 .a (E) = .' + .. '. 2 2 2 2
7T{ITE:-El)~ + (J'/D)} 7T{DE-(2)/l2]+ (2f/D) }

(5.4)

representada na figura (5.3) por uma linha contínua, sendo P1=0,938
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Figura (5.3) - Espectro da corrente fotoeletrânica dos casos B (cír
culos) e C (cruzes ), em função da energia E: cedi
da pelo raio-X. Este retira t:nn elétron do estado ini
cial, que é umacanbinação linear das configurações
romorbi tal f singelanente ocupadoe duplarrente ocupa.
do, cano IlDstra a inserção. Essa mistura dá origem ã
valência flutuante, traduzida na fotoemissão pelo apa
recinento de dois piros, umna energia Ei e outro nã
energia E2, que correspondemao estado inicial cem or
bi tal f duplarrente ocupadoe singelarrente ocupadq res
pectivarrente. Ambosos espectros são ajustados pelã
somade duas lorentzianas, centradas em E1 (comsemi
-largura f e para PIe em E2 (cem semi-largura 2f e
P2). A área (5) sob as curvas dá o nÚITerode ocupação _
do orbital f. Para o caso B, tenos: El~,0125D, E2=
=0,123D, Pl=0,938, P2=0,164e SB=11~3.Para o caso C,
tenos: El=0,0054D,E2=O,118D,Pl=0,924, P2=0,228 ~
Sc=1,4;3. Indo do caso B para o caso C, observarros a
redu;ão do pico em E1 e o au:rrentodo pico em E2. •
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e P2 = 0,164 determinados por ajuste visual.

A origem dos picos está associada à natureza do esta-

do inicial, que neste caso é constituído pela combinação linear

das configurações com o orbital f singelamente ocupado e duplameE

te ocupado, como mostra a parte superior da figura (5.3). O pico

deve-se ao raio-X ter reti.rado um elé-
de energia mais baixa (El)

tron da configuração com o orbital duplamente ocupado, cedendo

uma energia igual a Elo Devido aos efeitos de muitos corpos, El é

deslocado do ~ para ~* dado por(23}

f U
-/:::,* = -/:::,+ - ~n (--) (5.5)

TI -/:::,*

Dessa expressao tira-se que,. para os parâmetros cor-
*

respondentes ao caso B, /:::,= -O,0122D, em excelente concordância

com o resultado obtido do espectro da fotoemissão eletrônica (~El)'

O pico de energia mais alta deve-se ao fato do raio-X

retirar um elétron da configuração em que o orbital f está singe-

lamente ocupado, cedendo uma energia E2, que representa Ef
mais

os efeitos de muitos corpos. Como se observa da equação (5.4), a

meia-largura deste pico é 2fjD, o dobro do pico na energia El' A

explicação para isso está relacionada com o princípio de exclu

são de Pauli!27) Retirando o raio-X um elétron do estado inicial

duplamente ocupado, fica o estado final excitado, com a configur~

ção de orbital singelamente ocupado. Em um tempo T=h(f/D) , um elé

tron de banda de condução, com spin oposto àquele do elétron que

ficou no orbital f, decai para este, dando a meia largura f/D ao

espectro de fotoemissão eletrônica.
/

Por outro lado, estando o estado inicial singelamente

ocupado, o raio-X retira o elétron, deixando o estado final exci-

tado, com uma configuração de orbtial f vazio. Agora podem decair

da banda de condução para o orbital f elétrons tanto com spin pa-
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ra cima como para baixo, em um tempo fi/(2r/D), pois não existe

restrição do princípio de exclusão de Pauli. A este tempo corres

ponde uma meia largura do espectro de fotoemissão eletrônica de

2r/D, observado nos resultados numéricos.

A área sob todo o espectro, dada pela integração da

- •.
equaçao (5.4), e

(5.6)

que, comparada com o número de ocupação do orbital f calculado no

capítulo 111 (figura (3.3»,

(5.7)

está em excelente concordância com a regra de sorna(equação (2.16 ).

o espectro de fotoemissão do caso C tem as mesmas

características do caso B, uma vez que, sendo f>~, o estado ini-

cial tem contribuição das configurações com o orbital f singela e

dupl~mente ocupado. Ajustando-se o espectro com a função dada pe-

Ia equação (5.4), encontramos que o pico de energia mais baixo es

tá situado em El = 0,00540, tendo largura f/O e altura inferior

àquela do pico correspondente no caso B. Como naquele caso, El é

igual à energia ~(=0,0050, diferença entre as energias do estados

final e inicial se f=O) mais os efeitos de muitos corpos, repre

sentados em primeira ordem em r por r[~n(u/~*)J/~, como mostra a

equaçao (5.5) (23). Desta tira-se que, para o caso C, ~*=O,00540 ,

que até a quarta casa decimal é igual ao valor obtido pelo espec-

tro·da corrente-fotoeletrônica. O pico de energia mai-s alta está

situado em E2= 0,1180, possui largura 2f/0 e altura maior que a

altura do pico correspondente no caso B. Os pesos de cada loren -

tziana são dados por Pl=0,924 e P2=O,228. A área total sob o e,s

pectro, calculada pela integração de equação (5.4) é
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SC= 1,43 (5.8)

e o número de ocupação <nf> calculado diretamente pelo valor esp~

rado de C;pCfP no estado fundamental é

(5.9)

estando esses resultados de acordo com a regra de soma da equaçao

(2.16). Observamos, ainda, o considerável aumento de 40% de P2 em

relação ao caso anterior, devido ao aumento da contribuição, para

o estado inicial, da configuração com orbital iônico singelamente

ocupado.

Elevando o valor de-!::.,cresce a contribuição dessa

configuração para o estado inicial, tendo como exemplo extremo o

caso D, que finalmente passaremos a considerar.

Nesse caso e~istem dois picos. Um na origem e outro

na energia E2=O,1085D, mostrados na figura (5.4), sendo que o pri

meiro está apresentado em uma escala ampliada na figura (5.5). No

ta-se que o pico da energia E2 cresceu, comparado com os ca~osan

teriores, mantendo a mesma meia-largura 2r/D, e o pico da energia

El foi para a origem, tornando-se mais estreito, com altura igual

a 2/ [Jr (T/DO, de acordo com o resultado de Yamada (.32), que calcu

la a densidade de estado neste ponto.

O aumento da intensidade do pico na energia E2 (figu

ra 5.4) deve-se ao fato do estado fundamental ser constituído pr~

dominantemente pela configuração com o orbit~l f singelamente ocu

pado.

O pico na origem vem do efeito Kondo. Como analisamos

na seçao (2.5), para situações como esta, em que a energia cedida

é menor que T, os elétrons do orbital f acoplam-se fortemente com

a banda de condução. Devido às transições virtuais da configura

ção nf=l para a configuração nf=2, os estados de spin duplamente

••
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Figura (5.4) - Espectro da corrente fotoeletrônica do caso D, em fm·
ção da energia E cedida pelo raio-X, que retira ume=
létron do estado inicial, formadopreponderantemente
pela configuração romorbi tal f singelarrente ocupado
e degenerado emspin (].l=±1/2),corrorrostra a inserção.
Resulta umpico de largura 2f/D em E2=O,I085D, que
corresponde à ene:r:giade excitação do estado final
comumelétron a rrenos, e outro na origem, comaltura
2D/1ffe largura fK=TK/(21fxO,I03), onde T.Ké a te:rrpe
ratura de Kondo.A origem do último vemdo estado ini
cial ter degenerescÊncia emspin (].l=±lj2), que é que=
brada devido às transições virtuais, via banda de con
dução, entre as configurações can orbi tal f singela -=
rente e dupl~nte.ocupado.#_:resl.1ltanCb_emumaintera
ção antiferromagnética efetiva, tipo KonCb,entre os
elétrons do orbi tal f e a banda de condução, fonnando
umestado fundarrental singleto e umestaCb tripleto(23)
~citado de uma_energiaigual a fK• O espectro é ~jtl.ê.
tavel pela fmçao rrostrada na figura, senCbo pararre
tro P2=O,66 obtido do ajuste e fK calculado indepen dentemente a partir da suscetibilidade magnética(5 ) •
Pela integração dessa função encontrarros SD=l,O=<nf>n
Para detalhes sobre pico na origem ver figo (5.5).
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degenerados (nf=l, 1.1=1/2 e nf=l, 1.1=-1/2) são misturados via

/

banda de condução, de maneira que o soin localizado no orbi tal

tem urna i'nteração de troca antiferromagnetica efetiva com os elé-

trons de condução, que quebra a degenerescÊncia entre as configura

ções 1.1= 1/2 e 1.I= -1/2, originando o efeito Rondo (23). Com o aco-

plamento dessas duas configurações surgem um estado singleto (fun

damenta1) e um tri~leto, excitado de uma energia da ordem de TK

(temperatura de Kondo) em relação ao nrimeiro, que dá a largura

do pico na origem do esoectro da corrente fotoe1etrônica.

Existe um asoecto imnortante sobre esse pico na ori-

gem, relacionado com o problema da fotoemissão (XPS) em

que deve ser ressaltado neste trabalho.

A exoeriência de XPS em metais consiste em se

metais,

reti-

rar, com aplicação de raio-X, um elétron de um nível profundo e

lançá-lo para fora do material. Com a formação do buraco nesse ní

vel, os elétrons da banda de condução são espalhados e seus

veis de energia são deslocados em relação ao estado inicial

~
n1-

((ver

seção 4.2), com a criação de pares elétron-buraco próximos ao ní-

vel de Fermi, que são traduzidos, nos resultados experimentais,

por um aumento da corrente fotoemitida nas energias perto da ener

gia de Fermi.

Do· h .. (33) 1 1 f . - .n1ac e SunJ'1~ ca cu aram a otoem1ssao, conS1-

derando um temoo de vida infinito nara o buraco criado no

profundo, encontrando que

nível

1
l-a

E:

(5.10)

onde

o

a = 2~(2~+1)( ~)2.~ 11' (5.11)

sendo ~ o momentum angular orbital dos elétrons de condução e o~
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as defasagens, que devem obedecer à regra de sorna de Friedel (34)

z = 2í(2,Q,+1)

,Q,

TI

(5.12 )

onde Z é a carga a ser blindada. Para o presente caso Z = 1.

Considerando as funções de onda da banda de condução

sendo s, ,Q, = O, e da equação (5.12)

ô
o

TI

2
(5.13)

que substituído na equação (5.11) dá

1
a. = "2

, (5.14)

de maneira que a corrente fotoeletrônica da equação (5.10) é dada

por

1
a( E:) a. 1/2

E:

Ainda no mesmo trabalho, Dotiiach e Sunjic

(5.15)

introduzi

rarn fenomenologicamente o efeito de um tempo de vida finito para

o buraco do nível profundo (-pennitindo,portanto, decaimento) su-

pondo que a função de correlação temporal buraco profundo - buraco

profundo tem a forma

-yt -iE: t
e e o

(it)a.
(5.16)

com y sendo inversamente proporcional ao tempo de decaimento e a

Darte real da transformação de Fourier dada Dor
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que é uma curva assimétrica, tendo o seu máximo na energia

e:
max = Y cot ( __TI -)

2-a
(5.18)

Como, entretanto, o nosso resultado numérico tem o pico na origem,

eliminamos o termo rra/2 no argumento do coseno do lado direito da

equação (5.17), resultando

a (E:) = r (l-a) ri
(e:2 + y2) (l-a)/2 cos L(l-a) -1 ~tan (c/y)J

(5.19)

que pode ser obtida também da mesma maneira de Doniach e Sunjic

suprimindo l/ia da equação(5.16), introduzido originalmente por

Noziéres e Dominicis(35) no cálculo da absorção de raio-X por me

tais para forçar uma taxa de absorção real.

Tendo essa expressão para o pico na origem e uma 10-

rentziana centrada na energia E2, ajustamos o espectro da figura

(5.4) com a equação

+ _2_ • (f I1D) 1/2
rrf/D ÜE/D) 2+(fK/D)2Jl/4 x

-1
x cos{ fran (E;r KO/2} (5.7.0);

que é representada na figura por uma linha contínua, com o segun-

do termo do lado direito vindo da equação (5.19) multiplicada por

1/2 3/2 .
2D(fK/D) /(rr f), para garantlr uma altura de 2D/(nf) para o

nessa
pico_ na_ origem. _()P2 = 0,660 é o único parâI!letroajustffi.vel

expressao e fK, associado com a temperatura de Kondo TK(28),
..e

calculado independentemente a partir da suscetibilidade

tica oara temperatura T«TK• Conforme mostraremos mais

encontra-se que

..
magne-

adiante,
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(5.21)

A área total sob o espectro é calculada pela integra

ção da equação (5.20), obtendo-se

(5.22)

.. "',
equanto que o valor do numero de ocupaçao do orbltal f, calculado

na seção (3.4) é

(5.23)

estando em boa concordância com a regra de soma (equação (2.16).

Na figura (5.5) apresentamos em escala semi-logarítmi

ca, o pico da origem, subtraído da lorentziana

2 (f /D) P;

~ 2 u2n{dE:-E:2)I2] + (2f/D)

verificando-se que os pontos resultantes concordam perfeitamente

com a linha contínua, que representa a função

a(E:) = 2
nf/D

. (f /D) 1/2K

ÜE:/D) 2 + (f K/D)~1/4

(5.24)

onde fK é escolhido como

TK

2nxO,103
(5.25L_

de maneira que as suscetibilidades magnéticas do modelo ressonan-

(28) d d 1 d d (5) b' t '"te e o mo e o e Kon o. , a alxa tempera ura, seJam l~S



e TK calculamos a partir dos resultados da suscetibilidade

. (23 ) d . t ...· d W' I ( 5 )tlca ,usan o-se o crl erlO e 1 son
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...

magne-

X (T) .

(gllB) 2

T«T
K

(5.26 )

sendo X(T) a suscetibilidade magnética, 9 o fator de Landé, l1B o

magneton de Bohr e KB a constante de Boltzmann. Com o valor de TK

para os parâmetros do caso D, Ef = -O,lD, f = 0,01 D e!:l = 0,05D, US~

mos a equação (5.25) e encontramos o resultado da equa1ão (5.21),

~ interessante ressaltar que, assim como existe uma

função universal que descreve a suscetibilidade magnética do pro

blema Kondo( 5), com a temperatura escalada por TK, aqui temos

também uma função universal que descreve a corrente fotoeletrôni-

ca, na região do pico da origem, tendo-se a energia escalada Dor

fK• Na figura (5.6) mostramos um exemplo, onde graficamos a cor

rente fotoeletrônica em função de E/fK, para duas situações dife

rentes: o presente caso, representado por círculos, ,e o caso em

- -7
que Ef = O,lD, tJ. = 0,05D e f = 0,005D, com fK =3,50 x 10 D, represe!!,

tado por retângulos. A curva contínua representa a função univer-

sal

que comprova a interpretação (efeito Kondo) que apresentamos para

o pico de baixas energias.

Feita essa análise, discutiremos a seguir a validade

do método utilizado por pesquisadores experimentais, para a deter

minação da valência dos elementos de terras-raras nos

de valência flutuante, através das experiências de XPS.

compostos
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Figura 5.6 - Funçãouniversal da corrente fotoeletrônica correspondente ao
pico na origem do caso D. O espectro da fotoernissão, nomaliza

d::> por 2D/(lTr), é traçado em função de E/fK' para dóis.valores-4
diferentes de rK. Unespectro (.) para rK = 1,1 x 10 e outro
( .) para rK = 3,5 x 10-7 • Observamosa perfeita concordâ:ricia
dos dois eS:9éci;ros,que são ajustados pela função inserida na

figura, que é a equação (5.24 ) escrita em ternos de E/f K. Es
sa universalidade reforça a interpretação Kondodada nesta te
se, a exemplodo que ocorre can a suscetibilidade rragnética (5 )
e o calor específico (28)•
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5.2. Comparação qualitativa com os resultados experimentais.

o modelo de Anderson possui os elementos mais impor-

tantes para a descrição da valência flutuante. Temos uma banda de

condução, considerada como de elétrons livres, à qual se acopla

um orbital iônico, que pode estar vazio, singelamente ocupado ou

duplamente ocupado, com os elétrons interagindo entre si segundo

o potencial Coulombianoe obedecendo o principio de exclusão de

Pauli.

o acoplamento do orbital f com a banda de condução

permite transições entre as configurações em que o orbital está

singelamente ocupado e duplamente ocupado, dando origem aos dois

picos, que mostramos na figura -{S-~3) ~ observados também nos resul~-

tados experimentais apresentados na figura ( 1.8), que são mais

ricos em estruturas, devido à degenerescência de momentum angular

que nao estamos considerando.

Verifica-se ainda que, de acordo com as, ,observações

. t' (21). d t t d ... 1experlmen alS ,o plCO correspon en e ao es a o lnlCla, com
>

menor número de ocupação, possui largura bem maior que a largu-

ra do pico correspondente ao estado inicial, com 'maior núme

ro de ocupação, em perfeita concordância com os nossos resultados,

tendo-se discutido a razão desse comportamento na seção (S.l).

A área sob o espectro de fotoemissão dos resultados

experimentais não obedecem à regra de soma da equação (2.16), uma

vez que nesses resultados não se conhece a seção de choque dos

elétrons do orbital 4f dos íons de terras-raras. Em vista disso,

a determinação da valência, através dos resultados de XPS, é rea-

li zada utilizando-se a razão eritre as áreas sob os dois -picos:- A

seguir mostraremos, entretanto, que o método utilizado pelos expe

rimentais produz erros importantes na valência desses íons.

Para chegar ao método de determinação da valência su-

poe-se que exista uma superposição linear dos espectros correspon
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dentes às duas configurações do orbita1 4f. Por exemplo, para o

Tm Se(36), consideram que a curva do espectro da corrente fotoe-

letrônica seja uma superposição linear dos espectros corresponden

.•. _2+ 3+ .-
tes as conf1guraçoes Tm e Tm • Dessas cons1deraçoes, a expres-

são utilizada para a valência é

VI (SI/NI) + V2(S2/N2)

Sl/N1 + S2/N2

(5.28)

onde S. (i=I,2) são as áreas sob cada pico e N. o número de ocupa-1 1

ção do orbital correspondente à valência inteira v. (i=1,2). Escre1 -

vendo a equação (5.28) em termos da razão entre as áreas, temos

(5.29 )

uma vez que V2-V1 = 1. Para o Tm8e, por exemplo a equaçao

fica

.(5.29 )

v - 2
XP8 - + 1

1
+ 128(2+)

138(3+)

(5.30)

onde 8(2+) e 8(3+) são, respectivamente, as áreas sob os

correspondentes às va1ências 2+ e 3+.

picos

Para verificar a validade da equação (5.29) vamos con

siderar os casos B e C, que correspondem à situação de valência

flutuante.

Caso B - Como o número de ocupação do orbita1 f
-e

1,63 (equação (5.6), a diferença entre a va1ência V, corresponde~

te a esse número de ocupação, e a valência VI que o fon teria se

o número de ocupação fosse exatamente 2,0, é
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v - VI = 2-1,63 = 0,37 (5.31)

Por outro lado, calculando SI e S2' pela integração,

respectivamente, dos dois termos do lado direito da equação (5.4),

ternos

SI = 1,47

82 = 0,16

que, j'untamente com N1 = 2 e N2 = 1 (sendo, na ordem, 'os

(5.32)

-
nUmer05

de ocupação das configurações com o orbital duplamente ocupado,

correspondente ao pico em €l' e singelamente ocupado, associado

ao pico em €2) substituidos na equação (5.29),

Vxp8 - VI = 0,17 (5.33)

que implica em um erro de mais de 100% quando comoarado com a

equaçao (5.31).

Caso C - Procedendo analogamente ao caso B, com o nú-

mero de ocupação do orbital f igual a 1,43 (equação 5.8), encon-

tramos

V - -VI = 2-1,43 = 0,57

Como para este caso

81 = 1,21

82 = 0,22

da equação (5.29) tiramos

Vxp8 - VI = 0,26

(5.34)

(5.36)



que também está em desacordo com o resultado correto da

(5.34).
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-
equaçao

Assim, com esses dois exemplos mostrados, verificamos

que não é correto o procedimento utilizado pelos experimentais

(equação (5.29)) para a determinação da valência dos íons de ter-

ras-raras nos compostos de valência flutuante. Isso se deve ao fa

to de que o estado fundamental é uma combinação linear das confi-

gurações associadas com as valências VI e V2. Desta forma verifi

camos que, apesar de qualitativamente correta, a idéia simplista

de interpretar a flutuação de valência como a passagem de elé-

trons do orbital 4f para a banda de condução e desta para aquele,

não se presta para aplicações em cálculos quantitativos., corno po-

_ (12 )
demos observar tarnbem dos resultados de Maple e Wohleben para

a suscetibilidade magnética do SmS na fase de valência flutuante

(ver seção 1.1).



115

CAPITULO VI

CONCLUSÃO

Com o presente trabalho calculamos o espectro de foto

emissão no modelo de Anderson, com a técnica do grupo de renormali

zação, válida para quaisquer valores dos parâmetros Ef' U e r do

modelo.

Tendo como propósito aplicar esse modelo à análise qua

\ litativa da flutuação de valência, fizemos no primeiro capítuloL

uma breve apresentação dos compostos que possuem esta propriedade.

Em particular, mostramos os resultados experimentais da experiên

cia de XPS que comparamos qualitativamente com os nossos resulta

dos no quinto capítulo.

No segundo capítulo discutimos o modelo de Anderson

em várias regiões do espaço paramétrico, destacando a importância

da interação U na formação do regime de valência flutuante e de mo

mentos localizados. Por outro lado, mostramos uma regra de som~ na

qual o número de ocupaçãQ do orbital f é igual à área sob o espec

tro de fotoemissão, utilizada para testar o resultado numérico des

se espectro .

o terceiro capítulo dedicamos aos detalhes do cálculo

numérico. Nele adaptamos a técnica do grupo de renormalização, in

troduzida originalmente por Wilson no problema de Kondo,ao cálculo

da fotoemissão no modelo de Anderson. Como neste método discretiza

mos logaritmicamente a banda de condução, as intensidades das li

nhas espectroscópicas são discretas no eixo das energias. Para re

cuper?r o resultado correto do contínuo descobrimos uma função de

convolução adequada, que se constitui em uma das contribuições im

portantes desta tese para o cálculo das propriedades dinâmicas do

modelo de Anderson.

No quarto capítulo fizemos uma discussão'dos pontos

••
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fixos, onde a análise de problemas complexos de muitos corpos tor

na-se mais simples. Por exemplo, a baixa energia, os autovalores

do modelo de Anderson, referentes ao caso D, podem ser representa-

dos pelos autovalores do hamiltoniano do nível ressonante.

Finalmente, no quinto capitulo apresentamos os resul

tados numéricos da fotoemissão no modelo de Anderson. Mostramos

exemplos de quatro grupos de parâmetros do modelo, com os quais

se compreende o comportamento geral. Esses parâmetros foram esco-

lhidos fixando Ef(=-O,OlD) e F(=O,OID) e variando ~(=Ef+U), que

assumiu os valores -0,05D (caso A), -0,005D (caso B), 0,005D (ca~

so c) e O,05D (caso D). Com isso consideramos, em um extremo, uma

situação em que o estado fundamental é constituído predominante -

mente pela configuração com o orbital f duplamente ocupado ( caso

A) i no outro extremo, caso D, uma situação em que predomina no es

tado fundamental a configuração com o orbital f singelamente ocu-

pado. Entre esses dois casos, temos os casos B e C, onde ambas as

configurações (com orbital f singelamente ocupado e duplamente

ocupado) dão contribuições relevantes para o estado fundamental.

No caso "A" obtivemos um espectro que é ajustado por

uma lorentziana de meia largura f/D centrada em El = O,053D,
com

uma área SA = 1,88 que dá o número de ocupação do orbital f. No caso

"B"obtivemos dois picos.Um centradoem

El = O,0125D e outro em E2 = O,123D.

O espectro é ajustadopela

soma de duas

lorentzianas centradas em El e E2,com largurasf/D

e 2f/D, respectivamente. Esse comportamento observamos também no

caso "C", com El = O,0054D e E2 = O,llaD. Ambos os espectros es

tão qualitativamente de acordo com os resultados experimentais ,

1 . - - (6)como por exemp o o espectro de fotoemlssao do SmS sob pressao • O

pico na energia E2 cresce do caso "B" para o "C", e a área sob os

espectros diminui de SB = 1,63 para Sc = 1,43, em razão do aumen

to da contribuição da configuração com orbital f singelamente ocu
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pado.

No caso "D" existe um pico na origem, com largura tk
(da ordem da temperatura de Kondo), originado do efeito Kondo, e

um pico na energia E:2 = 0, 1085D, que cresce comparado com os ca

sos anteriores, com a área sob o espectro caindo para 1,0. Obser

vamos que o pico na origem obedece a uma função universal, refor

çando a interpretação (efeito Kondo) dada nesta tese.

Com os resultados obtidos, verificamos que não é cor

reto o m~todo utilizado por pesquisadores experimentais no cãlcu

10 da valência dos íons de terras-raras, nos compostos que apre-

sentam o fenômeno da flutuação de valência, incorrendo em erros

superiores a 100%.

o método de cálculo da corrente fotoeletrônica utili

zado nesta tese foi verificado por quatro maneiras distintas: 1)

comparaçao com os resultados da fotoemissão no modelo ressonante

(fazendo U=O no modelo de Anderson) no limite do contínuoi 2)

comparação com a densidade de estados no nível de Fermi, calcul~

da por Yamada(32) fazendo teoria de perturbação em Di 3) pela re

gra de soma, na qual a áreâ sob o espectro de fotoemissão é i-

gual ao número de ocupação do orbital f (nf)' sendo este calcula

do independentemente a partir do valor esperado do operador

C;~Cf~i 4) finalmente, pela universalidade do efeito Kondo. Des

sas comparações estimamos um erro de 4% no calculo numérico.

Com a técnica de muitos corpos aqui desenvolvida,a-

brimos um grande leque de aplicações no cálculo de propriedades

dinâmicas do modelo de Anderson e suas derivações. Entre as mais

imediatas podemos citar: 1) absorção de raio-X por elétron do or

bital f.-O raio-X retira um elétron--deste~orbita1:;~lança:f1do~O-P5!---

ra dentroda banda de condução; 2) fotoemissão de um nível profll!}.

do, cujo buraco criado pelo raio-X interage no estado final com

os elétrons do orbital f e os de condução; 3) Calculo do BIS

("Bremsstrahlung Isochromat Spectroscopy"). Nesta experiência um
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feixe de elétrons monocromáticos incide na amostra, havendo a

desaceleração de um elétron dentro do sólido, que p~enche um esta

do vazio acima do nível de Fermi, com a simultânea emissão de ra-

diação eletromagnética (bremsstrahlung). Para urna energia hw con~

tante mede-se a intensidade do fóton em função do potencial da de

saceleraçãoi 4) razão de Korringa no modelo de Kondoi 5) RPE (Res

sanância Paramagnética Eletrônica) de impurezas magnéticas em com

postos de valência flutuante (em andamento no nosso grupo) i 6)

cálculo da contribuição eletrônica ao coeficiente de adesão no

processo de adsorção química em superfícies metálicas (em andamen

to no nosso grupo); 7) adsorção química de moléculas em metais

(em andamento no nosso grupo), onde generalizamos o modelo de An-

derson para dois centros de impurezas; 8) cálculo do deslocamento

isomérico de Môssbauer em compostos de valência flutuante (em an-

damento no nosso grupo); 9) os efeitos nos espectros de fotoemis-

são e de absorção de raio-X devido ao buraco deixado pelo elétron

quando salta do orbital f para a banda de condução.

Entre outras aplicações temos: 1) estudo dos efeitos.
da variação do raio do íon de terra-rara nos compostos de valên-

cia flutuante(38) (por exemplo, a diferença entre os raios de s~+

e s~+ é O,179~); 2) os efeitos da interação do íon adsorvido em

f4" t-l' 1 f' , , (39)uma super lCle me a lca com os p asmons super lClalS .

Finalmente, depois de vários anos dedicados à pesqui

sa, na busca de um método prático e preciso de calcular proprieda

des dinâmicas no modelo de Anderson, estamos recompensados com o

desfecho desta tese, vendo a possibilidade de solução de todos es

eses problemas que enumeramos, antes tidos como de difícil trata-

mento.

/
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APtNVICE A

TRIVIAGONALIZAÇÃO VO HAMILTONIANO VE CONVUÇÃO

Neste Apêndice vamos escrever o hamiltoniano de condu

ção da equação (3.21) de maneira que sua matriz equivalentea base

seja tridiagonal.

Pela equação (3.21) o hamiltoniano da condução é dado

por

HC = D (l+A -1)2

Definindo

00

k
n=O

I

Z(f+ f +f+ f) (A 1)
En nz~ (n+l)z~ (n+l)z~ nZ~ •

(A.2)

queremos encontrar os valores de E para escrever H comonz

- z +
H= L E (f f( +1) + h.c)n .nz~ n z~n

Usando a notação

podemos mostrar por recorrência que

(A.3)

(A.4)
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~,12 f J = (l-A-Zjl/2 [l+A:T ~+ + (_l)n bJ +OZlI n l+A 1 II II

+ (1_A-1]1/2 ~ A-(2n+l) (m+z)/2 ~~ +

m=O II

+ (_l)n b+ ]

(A.5)
filI

onde f é dado pela equação (3.14):
oZlI

[1- AZ]I/2 ... [1-1\-1] 1/2

f = . - (a +b ) + . - -
oz II 2 II II 2 (Xl _ (m+z) /2 (a +b)L A mlI fi",

m=O

(A.6)

Para que a equação (A.3) valha, é necessário que

Representando o lado direito da equação (A.S)

~ ~n_I(A,z), e anticomutando ambos os membros da equação

(A.7)

por

(A.7)

com seus hermitianos conjugados, temos que, da equação (A.S) para

I z ~n= , E e dado poro

ou seja,

+ .
{~o(A,z.)'~o(A,z)} (A.8)

(A.9)

A partir de EZ podemos determinar os demais coeficieno -

tes por recorrência. Considerando-se que sejam conhecidos os E~1
(i= O,I,2, ••• ,n-I), procura-se encontrar o valor de E que satisnz

faça a equação (A.3). Representando EZ por x, vamos definirn
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Dessa definição, segue-se que

~ +J ~. + +J
Hf = H+xf f f
_' OZl1 n+ 1 .Y\ (n+ 1)Zl1:: nZl1' OZl1 n+ 1

(A.IO)

(A. 11)

Entretanto, das equações (A.3) e (A.IO) podemos mos -

trar que

+

+ termos proporcionais a
+ +

f(n-2)z~,f(n-4)z~'···

(A.12)

Assim, a expansao da soma dentro do colchete no lado

direito da equação (A. 11) fica

fII f+ 1 = fir f -t 1 + x~+ f [H f+ 11L' ozl!1n+l Ln' ozl!1n+l L (n+l)z~ nz~' n' ozl!1l!1
(A.13)

Com a equaçao (A.12) podemos calcular o segundo comu

tador no lado direito da equação (A.13), ficando

EZ f+(n-l) (n+1)z
(A. 14)

Como ~, f~zJn+l é conhecido, podemos determinar o
valor de x da equação (A.14), desde que calculémos o comutador

~ , f+ -l +1. Para isso, observemos que, para qualquer constanteL:n oz~n

a, o comutador genérico fir , af+ l(m é um inteiro no intervaloL:n mz~
O< m< n) pode ser calculado através do produto matricial:



onde

~ + J +
H ,af =av

n mZll
M u(m+l)n
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(A.lS)

"
(A.l6)

u(m+l) é um vetar coluna que tem todos os seus elementos nulos ex

ceto o m+l-ésimo elemento, Um+l = 1 e Mn é a matriz tridiagonal de

dimensão (n+l) x (n+l), cujos elementos não nulos são

( Z Z
Mrt\) .. =E:(· 1) d'+l .+E:(. 2) d. '+1lJ 1- 1,J 1- 1,J

Da equaçao (A.1S) temos que

(i,j=l, ... ,n)

(A.1?)

(A. Ia)

Finalmente, anti-comutando ambos os membros da equa -

ção (A.14) com' seus hermitianos conjugad0s,vem

)2 ) +
z = F (A,z

2( Z OZ OZ ••• o(n-l) n 2 (n+1) (1) (A.19)
x °ó 1 2 r. l u

+ U+ (l) LM'!J m to
onde F (A,z) é dado porn

Fn (A,z) = {<p~ (A,z), <P,l'i\'(A,z)J
('I

r " ~2(n+1)= (1-A-z) L( 1+A-z)/ (1+A-1)J +

+ A-(2n+3)z(1_A-1)/(1_A-(2n+3» (A. 20)

Portanto, conhecidos s~ (i=1,2, ••• ,n-1), pela equaçao1
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(A.l9) podemos calcular E~ =x. Na pratica, por motivo de erro nu

mérico, usamos este procedimento até n=7, a partir do qual usamos

a forma assintõtica de E , dada pela equação (3.22).nZ
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APtNVICE B

VIAGONALIZAÇÃO ANALTTICA VE H~(GI

Neste Apêndice vamos diagonalizar analiticamente o ha

miltoniano H~(G} da equação {4.22} para o caso de N ímpar e gran

de; encontraremos

+ .

11j = ±AJ-I±y

onde

y = -arc tan (TI a,2 G/R-nA)/TIo

e j é um inteiro tal que I «j« N.

Para iniciar o cálculo, observemos que, da

(4.5), existe uma matriz M real e ortogonal tál gue

(B.I)

(B. 2)

equaçao

(B.3)

onde M é a transposta de M.e 11N é diagonal, constituída pelos au

tovalores de~~ e a matriz M é formada pelos seus autovetores ,

~N -sendo ~.c dada pela equaçao (4.4).

Da equação (4.25), escrevemos

N -
= 11 + MMN MG

onde Me é uma matriz dada pela equação (4.26).

-~NAssim, os elementos de matriz de M/QC(G) M
sao

(B.4)
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n .. +GM. M.11 1 1

GM. M.
1 J

para i=j

para i;ij
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(B. 5)

onde I de acordo com Wilson (5 )

M. = a 11.(i -1) /21 o

e

(B.6)

(B. 7)

Agora a matriz ~~(G) está escrita em uma base consti

tuída a partir dos autovetores da matriz 16 ~ .

Â/N -~c(G) nessa base, podemos escrever

Diagonalizando

onde

e

11 . = autovalor
J

e: R, = autovalor

... i
L GM. M. Wn = O. 1 J N1

de It:~
UNde '0 C (G)

(B.8)

bNque é autovetor de~~C(G) •

Reescrevendo a equação (B.8) como

-
. L GM. M. wi

wJ = i 1 J R,
R, e: -11

,
R, •

J

multiplicando ambos os membros por M. e somando em j, temosJ

(B.9)

(B.lO)



E M. Wj= G E
. J R, •
J J

que nos leva a
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(B.ll)

M~1 = I:

----1
G

j
E R, - 11j

(B.12)

Comoos autovalores 11. (equação (4.10)) são simétri J

cos em rela~ão ao nível de fermi, 'podemos escrever

1 =-
2ER,G

(N+l)/2
r

j=l
(B.13)

Chamando o segundo membro da equação (B.13) de Y(E,n.),J

mostramos na figura (B.l) um método prático de determinar ER,' tr~

çando Y(E,nj) em função de ER,e encontrando os pontos de intersec

çao com a curva 1/(2EG).

Analiticamente podemos encontrar ER,' supondo que te-

nha a forma

ER,= A R,-l-y (B.14)

onde y=o/n, sendo o um parâmetro a ser determinado, que se mostra

coincidente com a defasagem.

Das equações (B.6), (B.7), (B.14) e (4.10), a equaçao

(B.13) fica

1
G

= 20.2
o

(N+l)/2
r

j=l

j-l R,-l-yA A

2 (R,-l-y) . 2(j-l)
A - A

(B.15)

A contribuição dominante para a soma do lado direito
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da equação (B.IS) vem dos termos em. que j%~. Desde que

1« ~«(N+l)/2, podemos estender o limite superior para~, com um

erro da ordem de A-N/2+j,e o limite inferior para -~, com um er

-~ -
ro da ordem de A • Assim, a equaçao (B.15) fica

~

!.-. = 2a2 E-.; o j=-~
G -y

A

Ã (j-~) A-2y - Aj-~
(B.16)

Mudando a soma em j para a sorna em k = j -~, vem

(B.17)

A soma em k pode ser feita usando-se a transformada

de Sommerfeld-Watson (Matheus e Walker(37».

(B .18)cot(~y) + O(é2~2/inA)
in A2

k-y
A

L - ~
k=-oo A2Y_A2k - - -

Desprezando o segundo termo do lado direito da equa-

- -8
çao (B.18), que para A=3 e da ordem de 10 , e substituindo essa

equação na equação (B.17), encontramos

I [~a2Gj
y = - rr arc tan o

inA
(B.19)

Portanto, representando por n: os autovalores acima
J

do nível de Fermi e n~ os autovalores abaixo do nível de Fermi,
J

ternos

(B. I)

que é o resultado atado na equação (4.27).
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Y(e:,1l,)

e:

G(O

'1l1

o

G)O

I
2G€

Figura B.l - r€todo gnáfico de detenninar E~' que é dado pela

intercepção das curvas Y(E,n .) com a curva l/2EG.J
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APENVICE C

VIAGONALIZAÇÃO VO MOVELO VO NrVEL RESSONANTE

Vamos diagonalizar o hamiltoniano da equação (4.30

usando um processo de cálculo análogo ao usado no Apêndice ante-

. 1 d N •. - d
rlor. Mostraremos que os autova ores e HR para N lmpar sao ados

onde j é um inteiro tal que 1« j« N e

com

,

(C.l)

(C.2)

l+A-l n AA = JVn

A l-A-l 2
, (C.3)

dando no caso particular de Ef=O a equaçao (4.38).

Comecemos o cálculo escrevendo o hamiltoniano do mode

10 ressonante da equação (4.30) em termos dos operadores elétrons

(g. ) e buracos (h. ) (5)
JJl JJl

N (N+l)/2 +" + (N-l)/2_ +
HR= L "T]. (g.g. +h. h. ) + A EfCf Cf +

j=l J JJl JJl JJl JJl



(N-1) /2 -1/2 ~N+ 1) /2 + . + (N+1) /2 + ~
+ A r L . I a . (g. +h. )Cf +Cf L a, (g, +11, )

'=1 O) J~ J~ ~ ~ j=1 JO .J~ J~
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(C.5)

onde tomamos f dado pela equação (4.14), sendoo~
J

4

a _ (j-1) /2
oj - ?oA

e a =o
1 _111/2. -A

2 I

• (C.6)

Usando os operadores

a = g (R,> O)
R,11 = R,11

+

a~ ::h R, (R,< O)
(C.7)

11 - 11

a011 ::Cf11

e definindo

Ef A(N-I)/2

a .:: a ,
o, -J oJ

N
escreveremos HR como

(C.8)

(N+1)/2 + (N-l)/4 ;,1/2 (N+1)/2 + +
~= L Tj. a. a. + A r L a .(a.a +a a.) (C.9)

j=-(N+1/2 J J11 J11 j=-I(N+1)/2 oJ J11011 011J11

o hamiItoniano da equação ('.9) tem a forma biIinear.

Então podemos representá-Io por uma matriz (N+2) x (N+2) como se-

gue.
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\

Definindo

B. = A(N-l) /4 "'r1/2) a .O)

N
escrevemos HR como

(Co 10)

tfl -+l~=a

T1-J ~-J

T1_(J-l)

B
- (J-l)

o

o _

B~
13 ....no....BJ-1

13J~ (J-l)
o

o

BJ-l Th-l

.BJ

Th

a

(C. 11)

sendo a o vetor coluna

a_Jll

a_(J-l)ll
o.
o

a= I ao

a(J-l)ll

e

J = (N+l) /2

(C.12)

(C.13)

Seja {Uíj} uma matriz (N+2) x (N+2) que diagonaliza a

matriz M acima, cujas colunas são ortogonais. Então podemos escre

ver H~ na forma diagonal na base

_ J
a.= -I: U. a
) í=-J í) í

tendo como autovalores À.o Assim encontramos as relações)

(C.14)
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(C.15)

J
E 80Do'+ n U.=À.U.~=-J ~ ~J o oJ J oJ

~fO

Da equaçao (C.15) tiramos

que substituído em (C.16) e usando a (C.IO) dá

(C.16)

(C.l?)

Àj = no + f A (N-1) /2

J
E

~=-J
~~O

(C.18)

ou usando as definições em (C.8) vem

À. - e: A (N-l) /2
J f

fA(N-l)/2

J
= 2À. L

J ~=l
(C.19)

Considerando que os autovalores de H~ acima do

vel de Fermi sejam dados por

e usando (C.6), vem

(C.20)

J ~-l
L A _

~=l 2 (j-l-y) 2(~-1)A -A

(C.2l)

mas, usando-se as transformadas de Sommerfeld-Watson (Mathe~s e

walker(37», temos

\
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J
1:

~=1

AR,-1.-
2 (j-l-y) 2(~-1)A -A

= -'++1 21!.- A J Y cotan (TIY) + O (e -2TI; RnA)

2 ~nA
(C.22)

-2TI2/inA -
Desprezando o termos da ordem de e , a equaçao

(C.21) fica

(C.23)cotan(TIY)

in A

À~~.E A(N-l)/2 2

-..J_.....::f=--_._._._. _._ .cx,.~ _ o

~rA(N-l)/2 -----

que para j» l, fica

+

Àj ~ê:f A(N-l) /2

r A(N-l)/2

7fcx,2

- ~ cotan (7fY)
inA

(C.24)

De onde se tira que

1
Y=;:r

(C.25)

Para o caso dos autovalores de H~ abaixo do nível de

Fermi

À. = _Aj-l+y
J = À.J

(C.26)

e com um procedimento análogo ao anterior encontramos que

(c. 27)
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Substituindo a equação (C.26) para À~ em (C.27) encon
J

tramas a equação (C.2) para j» 1,

(C.28)
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APtNVICE V

NOME~O VE OCUPAÇ~O <"6> VONTvEL RESSONANTE

". ._--

Vamos mostrar que o numero~de ocupaçao-<nf> do mo'delo .
", •... .- ~

do nlvel ressonante (equaçao (4.30)) e dado pela equaçao (2.17):

(D. 1)

utilizaremos o mesmo método usado no cálculo numérico

da seção (3. 4 ), onde obtivemos <nf> derivando a energia do esta

do fundamental em relação a Ef' isto é,

<n >=
f}l

(D.2)

Como no estado fundamental todos os níveis de energia

abaixo do nível de Fermi estão ocup~dos, então

-1
E = 1+1\ 1\-(N-l)/2 (N+l)/2

Q 2 . EJ=l

que, usando a equação (C.1), fica

-
n·

J
(D.3)

E = _ 1+1\-1 1\-(N-l)/2
Q 2

(N+l)/2 j-l+yE 1\

j=l
(D.4)

onde y é dado pela equação (C.2).

Derivando-se a equação (D.4) em relação a Ef' a equaçao

(D.2) passa ser



<n>= R-nA '(1+A-1) , - (N-l) /2
fll A2

CN+~)/2 Aj-1-y dy

j=l def
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(D.S)

Da equaç~o (C.2), temos que no limite de A+1, R-nA« 1,

e

onde definimos

1
(0.6)

w. ==

J
'1+1\-1

2
1\j-1-Y1\-(N-1)/2 (D.7)

temos

Substituindo as equações (D.6) e (D.7) na equação (D.5),

<n > = -
f}J

(N+1)/2
L

j=l
(D.8)

Para calcular essa soma vamos definir

N-1 (' 1)K=- -J-
2

e reescrever w. da equação (D.7) comoJ

w = 1+1\-1 1\-K-y (K)
K 2

Derivando wK em função de K, temos

(D. 9)

(D" 10)

dK _ W t( 1 + d Y(K) ) ln1\K dK
(D.11)
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Por outro lado, da equação (C.2) podemos encontrar

que no limite A+l, tnA« 1,

dy{K) =
dK

tnA I
7f

(D.12)

e ainda nesse limite a equaç~o (D.ll) fica

, ,dwK-
dK

(D.13)

que na aproximaç~o dI<~ 1, fica

(0.14)

Substituindo a equaçao (0.18) pa equaçao (0.8), mudan

do a sorna em j para soma em R, onde R é dado pela equaç~o (0.9) ,

temos

<n>=
fll

(N-l) /2
L

R=O

r t!.WK

7f [CWK+Ef) 2 + r2 ]

(D.IS)

onde os termos que mais contribuem para a sorna são aqueles em que

WK=W_ ~ -e:f• Assim, para Wo «w_ «W (N-l)/2' estendemos a soma atéK K
infinito e no limite de A+l podemos transformar a sorna (0.13) em

urna integral de zero a infinito, dando

<n >=
fll

dw

(W+E ) 2 + r2f
(0.16)

Como o número total de ocupaçao do orbital f deve le-

var em conta os elétrons com spin para cima e 'os elétrons com

spin para baixo,

(D.l?)



de maneira que

elO

2r-
1T

(D.la)

~ interessante notar que a expressão dentro do inte -

grando nada mais é que a corrente fotoeletrônica do modelo do ní-

vel ressonante, 0(00), representada pela equação (2.10) e que se-

rá demonstrada no Apêndice E. Portanto a equação (0.18) mostra ,
de forma explícita para este caso particular, a regra de soma da-

da pela equação (2.16).

Integrando a equação (0.18) encontramos

2= - arctan
TI

(0.19)

que é o resultado mostrado na equação (2.17).
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APtNVICE E

PROCESSO VE CONVOLUÇÃO

A discretização logarítmica da banda de condução tor-

na discreto o espectro de fotoemissão do modelo de Anderson. Em

consequência disso, é necessário definir um processo de convolu -

ção adequado, de maneira que se suavize ° espectro, recuperando °
resultado do limite do contínuo. No presente Apêndice, utilizamos

o modelo do nível ressonante para ilustrarmos, explicitamente, o

método de convolução que descobrimos. Este, em si, é uma importan

te contribuição desta tese para o cálculo de propriedades dinâmi

cas pela técnica do grupo de renormalização segundo Wilson.

E. 1) Fotoemis são no 'InOde'l'odo'híVe'lressohante

De acordo com a equação (2.9), a corrente fotoeletrô-

. - d (30)nlca e da a por

(j (E:) (E, 1)

sendo lI> o produto direto do estado fundamental do modelo resso-
7~

nante (equação 4.30') 11> com o nível b vazio e IF> o produto dir~

to de um autoestado desse modelo IF>, tendo um elétron a menos em

relação ao estado fundamental, com o nível b ocupado. Assim, a in

tensidade da linha é dada por

(E. 2)

ónde IF> é escrito como
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com a condição que a.diferença de energia entre os

(E.3)

autoestados

IF> e lI> seja igual à energia cedida pelo raio-X, ou seja

(E.4)

Da equação (C.14) o estado inicial 11> é dado por

j
11> = 7T

i=O
(E. 5)

onde todos os níveis de energia de um corpo abaixo do nível de

Fermi estão ocupados. Por outro lado, em termos dos

a. , o operador Cf é obtido da equação (C.14)1~ ~

operadores

= L- U . a.
• OJ JJ

, (E. 6)

Considerando corno estado final aquele constituído pe-

...
10 estado fundamental, com o nlvel de um corpo, representado por

K, vazio, a intensidade da linha correspondente é

(E. 7)

e a energia cedida pelo raio-X

E:: = E - E =-EF I K

-1
= l+A AK-l+y A- (N-l)/2

sendo UOK obtido pela equação (C.17)

(E.8)
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{E. 9}

Assim de acordo com a equação {E.I}, o espectro de

fotoemissão é constituído por linhas de intensidades U;K' distri

buídas discretamente nas energias E dadas pela equação {E.8}.

O passo seguinte é suavizar esse espectro através de

uma função de convolução adequada, que definimos segundo a equa-

ção {3.53}

f(E,w) =

1
e~nA

o

para I~n(~) I<e~n/A

para I ~n(~ll >e~n/A

(E. 10)

onde e é escolhido de maneira que os resultados convirjam rapida-

mente para o limite de A+l.

A corrente de fotoemissão convoluída é calculada por

;(EI - r-O(WlfIE'W)dlDW
-00

que com a equaçao (E.l) leva-nos a

(E. 11)

1 1
= e~nA • E (E .12)

onde E' representa a soma em todos os estados finais que possuem

energia dentro do intervalo dado pela equação (E.IO).

Substituindo a equação (E.9) na equação (E.12) e con-

siderando a soma nos spins (11), temos

(E .13)
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Para determinar a, observemos que no limite do contí-

nua de A+l, ~nA+O e r+f (pois AA+1), de maneira que a equação

(E.13) fica

1= -.
e

2Tjn

(C+Ef)2 + r2
(E.14)

Por outro lado, de acordo com a regra de soma (equa 

çoes (2.16)), a integração do membro direito da equação (E.14) de

ve ser igual ao número de ocupação dado pela equação (2.17), o

que força e ser igual à unidade quando A+l. Assim, nesse limite, a

equação (E.14) resulta em

cr(E) = (E. 15)

que na figura (E.I) está representada por uma linha contínua.

Para que com A>l possamos reproduzir a equação (E.15)

que representa o limite do contínuo, torna-se necessário eliminar

o termo ElnAf/TI, que é espúrio, do denominador do lado esquerdo

da equação (E.13), via o parâmetro e. Para isso escolhemos

e =
2 -2

(E+Ef) + r

(E+Ef)2 + ElnAr/TI+1"2

(E.16)

que obedece à condição de ser igual ã unidade quando A+l e substi

tuído na equação (E.14) dá

(E. 17)

que é a equação (E.15), com r substituído por f= r/AA, onde AA é

dado pela equação (C.3 ). Essa renormalização de r é uma conse-

quência da discretização da banda de condução, que desaparece no
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limi te de A+ 1.

A equação (E.16) é válida apenas para o modelo do ní-

vel ressonante. Para efeito prático de cálculo .numérico no mode-

10 de Anderson, vamos generalizar e com a utilização do parâmetro

z. Começamos escrevendq

E = _l+_A_-_lAk-lty-z

2
(E .18)

Derivando ambos os membros dessa equação em relação a

z, (mcontramos

(E. 19)

dy -
Para encontrar dz' usamos a equaçao (C.2), escrevendo

e: = -e:f + r cotan (ny)

de onde tiramos

(E.20)

~ =-
dz

(E.21)

que substituída na equação (E.19) leva-nos a

L d (.tne:) =
.tnA dz

(e:+e:f) 2 + r2

(e:+e:f) 2 + e:.tnAr /n + r2
(E. 22)

Comparando a equaçao (E.22) com a equaçao (E.16) tira

mos que para um z qualquer

e = I d (.tne:)--
.tnA dz

(E.23)

com o que concluímos a definição de e para o modelo do nível res-
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sonante.

Na figura (E.l) comparamos o resultado numérico de

a(E) para A=3 (representado por círculos) com o resultado do limi

te do contínuo A+l (representado por uma linha contínua).

70

-60o"
~50."

40

20

10

o

a(e)= 20/(nr)
[le:- e:f)/O]2 + (f/D)2

•

004

U = 0,000

r · 0,010

A = 3.0

0,20

FIG. E.l - Resultado nurrériropara o modelo do nível
ressonante (e) romparado cem o resultado
analÍtiro no limite do rontínuo de A+1 (li~ -
nha rontinua),dado pela lorentziana de

largura fIO, centradaem E:f/D,cem o que
se estina um erro de 4%.

No método que utilizamos para diagonalizar numerica -

mente o hamiltoniano de Anderson, o autoestado correspondente a

energia E:f abre-se em vários autoestados degenerados. Em oo~

cia disso, o processo de cálculo de a, mostrado anteriormente,
-e

estendido para o modelo de Anderson tomando-se E: como sendo a mé

dia ponderada (E) das energias das linhas que caem dentro de uma

faixa de energia a~nA, tendo como peso a intensidade de cada li-
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nha.

o desenvolvimento prático desse processo parte de um

valor inicialmente escolhido e para e (ex. e =1). Chamando de E.o o 1.

a energia de uma linha espectroscópica associada ao estado final

<F. 'I, a energia média ~ é obtida numericamente por1. .

E E: I <F I
E = eirrA ... i. cf~ II> I 2 (E.24)

pararne-

energiarepresenta a soma em todos os estados <F. I com~
onde ~

8tnA

dentro da faixa 8tnA • Calculado E para um dado valor do

tro z, calculamos um novo E', correspondente a um z' ligeiramente

diferente de z (por exemplo, z'=z+O,OOl), e, de acordo com a equa

ção (E.23), fazemos

z'-z
, (E.25)

.
o que determina a estimativa 81 para 8.

tro será diferente do valor inicial 8 ,o

Como em geral esse parâm~

repete-se o processo, to-

mando agora 81 como valor inicial, do qual um estimado 82 resulta.

Assim, por recorrência, obtemos o valor correto de 8 quando a con

dição autoconsistente

(E. 26)

for alcançada, o que na prática se obtém após algumas iterações

do processo de recorrência.

Com esse resultado concluímos a definição de 8, que é

uma das contribuições mais importantes para o presente trabalho.
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