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Resumo

curvas, em certos limites, obedece it lei de potencia proposta por Doniach e Sunjic [6],



Abstract

Using the Numerical Renormalization Group, a technique created by Wilson (1975), to

study the problem of one magnetic impurity in a non-magnetic metaL the spectral density

in the Kondo Tunneling Model was calculated. This model consists of two interacting

impurities located at fixed positions in a metal, separated by a distance R. Since the

energy levels of such impurities are degenerate, a hole, which is created in one of them,

can tunnel between the two levels at a rate ~.

The inversion symmetry of the problem allows the spectral density to be split in two

parts. One of them describes the evolution of the hole created in the bonding orbitaL

the even spectral density, and the other describes the evolution of the hole created in

the anti-bonding orbital, the odd spectral density. The behavior of the curves obtained

obeys, certain limits being taken, the power law proposed by Doniach and Sunjic whose

exponents can be found in terms of the phase shifts of the conduction band.

This problem has been studied previously. However, parity conservation was not

exploited in such study. This quantum number, taken into account in the present work,

allows for more efficient numerical diagonalization and thus a better study of the model's

parameter space.



Capitulo 1

Introdu«;ao

Em 1976, Kondo[l] tratou 0 problema do tunelamento de urn Ion entre dois sltios da

rede de urn metal. Em seu modelo, ele levou em conta a intera<;aoCoulombiana deste

Ion com os eletrons da banda de condu<;ao,que tendem a blindar 0 potencial criado pelo

Ion. 0 fato de 0 Ion tunelar entre dois sltios provoca uma flutua<;aona distribui<;aode

cargas da banda de condu<;ao,pois estas acompanham 0 movimento do lon, na tentativa

de blindar 0 potencial por ele criado.

(i) A carga da banda de condu<;aoe conservada, bem como a carga da impureza.

Portanto, nao ha troca de carga entre a banda de condu<;aoe a impureza.

(ii) A paridade total do sistema e conservada. Em outras palavras, os nlveis de energia

dos sltios entre os quais a impureza pode tunelar sao degenerados e abrem-se em dois

nlveis com paridade bem definida: urn ligante (par) eo Olltro anti-ligante (lmpar). Entao

quando muda a paridade da impureza, muda tambem a paridade da banda de condu<;ao.



---t ---t ---t---t

+Gwt( ~ )w( ~ )d1dI + Gwt( - ~ )w( - ~ )d2dt

p(E) = 2:1(FldlI)12o(E-EF)
IF)



dos resultados de Doniach e Sunjic[6]. Espera-se que 0 problema de dllas impurezas. aqlli



representadas por dois nfveis localizados, apresente resultados equivalentes aos encontra-

dos por estes autores, em certos limites.

1.1 Densidade Espectral para urn Nivel Localizado

nurn Metal.

Se 0 nfvellocalizado (d) nao tern nenhuma intera<;:aocom a banda de condu<;:iiodo metal

hospedeiro, 0 problema pode ser tratado como dois sistemas independentes. Portanto,

para que se tenha conserva<;aode energia, apenas f6tons cuja frequencia e dada pela

frequencia de limiar, WT, SaGcapazes de arrancar 0 eletron do nfvellocalizado, Figura 1.2

, ou seja, a densidade espeetral deste nfvel deve ser uma fim<;ao8 nesta energia (8(W-WT)),

como esta mostrado na curva (a) da Figura 1.3.

Figura 1.2: Representac;ao esquematica do problema de um nivellocalizado rwm metal. Be

nao ha intemc;ao com a banda de conduc;ao, apenas f6tons de frequencia WT sao capazes

de armncar' eletrons do nillel d.



conduir a forma da curva de maneira tao direta. Doniach e Sunjic (1970) encontraram,

10p(w)----- (w - WT)a

potencia (1.3). Para descrever este caso Doniach e Sunjic multiplicaram 0 propagador de

r(a) (7fa )p(E) =, (1-a)/2 cos - + 8(E)
(E2+,2) 2



p(w)

Figura 1.3: Esquema das curvas de densidade espectral para 0 problema de nivellocalizado.

(a) N ao hd interar;ao entre 0 nivellocalizado e a banda de condur;ao. Com isto, a densidade

espectral e dada por uma funr;ao b. (b) 0 nVllel localizado d possui tempo de vida inJinito,

resultando numa divergencia para W = WT . (c) 0 nivel localizado d possui tempo de vida

finito e com isto, hd uma suavizar;ao da divergencia.

onde tem-se E = W - WT. A forma da curva e, agora, dada pela curva (c) da Figura

1.3. 0 lado direito da curva esbi relacionado com a intera<;,:aocoulombiana do buraco

com os eletrons de condu<;,:aoe seu comportamento e semelhante ao encontrado na curva

divergente (b) dada pela lei de potencia (1.3). 0 lado esquerdo, por sua vez, tern a forma

mais arredondada e reflete a vida media do buraco.



1.2 Densidade Espectral para Duas Impurezas Loca-
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Deve-se chamar aten<;;aoao fato de que 0 Hamiltoniano tratado aqlli conserva a pari-

dade total do sistema. Como 0 decaimento nao-radiativo do eletron do nfvel d_ para 0

nfvel d+ muda a paridade nas impurezas, deve ocorrer uma troca de paridade na banda.

Isto pode ser observado na Figura 1.6-c onde a banda de condu<;aofoi dividida em dois

canais: canal par, composta pelos eletrons com fun<;;aode onda par, e canal fmpar, onde

os eletrons tern fun<;;aode onda fmpar.

Na pr6xima sec:;;aosera mostrada a tecnica de Grupo de Renormalizac:;;aoNumerico,

que sera empregada para 0 calculo da densidade espectral neste problema.

1.3 0 Grupo de Renormaliza~ao Numerico

A tecnica utilizada para 0 calculo da densidade espectral neste trabalho e 0 Grupo de

Renormalizac:;;aoNumerico (GRN) proposta por Wilson[7] para 0 estudo do problema

Kondo de uma impureza magnetica em metal nao-magnetico[8]. Apesar de algumas

adaptac:;;oesserem necessarias, 0 metodo usado para 0 caso de duas impurezas e muito

semelhante ao usado por Wilson.

Este metodo consiste na discretizac:;;aologarftmica da banda de conduc:;;ao,de tal forma

que sejam enfatizadas as energias pr6ximas ao nfvel de Fermi. Urn esquema desta dis-

cretiza<;;aoe mostrado na Figura 1.8.

Depois de discretizado, 0 Hamiltoniano e escrito por escalas de energia, obtendo-se

urn Hamiltoniano para cada uma desta escalas, advindas da discretiza<;;ao. 0 primeiro

Hamiltoniano, Ho, e resolvido analiticamente e a partir deste resolve-se os Hamiltonianos

subsequentes, sendo que a resoluc:;;aode HN+1 depende do result ado de HN.



EF ~ 0

-I -k-Z -A -z-I-A -z-~.. ... A-z-2 A -z-1 A-Z
•....1 -------.....-- ••••....---.Ii""""'-+I-II .••I -+1-1 -0---------

1.4 0 Que Vem Por AL..

Sunjic para uma das curvas obtidas nest a disserta<;ao. Ainda, foi estudada a dependencia

das curvas de densidade espectral com 0 parametro (; = viI - 82 sin 0, [5J.



Capitulo 2

o Modelo de Kondo de

Tunelamento.

o interesse nesta dissertac;ao e calcular a densidade espeetral para 0 problema em que

existem duas impurezas adsonridas num metal, localizadas em posic;oesfixas -f e ~.

Este problema possui simetria de inversao, pois as impurezas estao em niveis de energia

degenerados.

Quando e criado urn buraco em uma das impurezas, ocorre uma atrac;ao eletrostatica

entre este buraco e os eletrons da banda de conduc;ao. Este buraco pode tunelar entre as

duas impurezas com uma taxa de tunelamento.6. e na tentativa de blinda-lo, os eletrons da

banda de conduc;aoacompanham este tunelamento. Devido a isto a taxa de tunelamento,

.6. , assume urn valor efetivo .6.*,menor que .6..

Esse problema pode ser descrito pelo Hamiltoniano de Kondo de Tunelamento que foi

proposto por Kondo em 1976 [1] para tratar 0 tunelamento de urn ion adsorvido num

metal, entre dois sitios equivalentes da rede, levando em conta a interac;ao coulombiana

com os eletrons de conduc;ao. Este problema, proposto por Kondo, e completamente

equivalente ao problema de duas impurezas que e de interesse nesta dissertac;ao.



I . d b 't' R - R R - +R t . to tune amento 0 uraco entre os Sl 10S ] - -2" e ,2 - 2 e 0 ,ercelro ,ermo, 0

espalhamento dos eletrons de conduc;aopelo buraco. 0 operador (h((h) destr6i urn eletron

na posic;aoR] (R2), ck destr6i urn eletron de momentum k na banda de conduc;ao,V(k' -k)

e a transformada de Fourier do potencial Coulombiano do buraco tunelante e Jaa/(k' - k)



L(Lkk, + N[kk,(Tz + NrJ~,(Tx)c1ck' ,
A:k'

V(k' - A~)~I ~~, -,
LA:k, = 2 lJt+(k - k) + J__(k - k)J;

V(k' - k) ~I ~ ~/'

I'dkk, = 2 lJ++(k - k) - J__(k - k)J

Para simplificar 0 problema, Kondo assumiu que as flill<;OeS'Pa(fj fossem escritas em

termos das fun<;oes 'Pi (f) e 'P2(illocalizadas nas posi<;.oes -:: e ~ , respectivamente:

'Pl (1') = 8(r - ~)



termos Lk'kl e Nkkl podem ser escritos de maneira mais simplificada:
----+

~-. ~ ~ R
Lkkl = V(k' - k) cos(k' - k)-'

2

----+
~ ~ ~ ~ R

Nrkl = V(k' - k)isin(k' - k)-.
2

(0: = -), podem ser escritos, novamente, comona equac;ao(2.3), em termos dos operadores

d] e d2, que destroem eletrons nas posi<;oes~ e -?, respeetivamente.

+ :L V(k' - k)[ei(kl-k). ~ dId! + e-i(kl-k). ~ d2d~]c1Ck'
kkl

onde foi levada em conta a simetria de inversao existente no problema, ou seja, a troca de

dl por d2 e It par - It e vice versa. Com isto tem-se que d! d1 - d~d2 pode ser trocado

por dId! - d2d~. Esta forma e mais conveniente porque 0 espalhamento dos eletrons pode

ser visto em termos da contagem de buraco (did!) e nao da contagem de eletrons (d!di)

tunelante, result a num potencial Coulombiano de curto alcance. Devido a isto, a trans-

formada de Fourier do potencial COlllombiano,V (k' - k), pode ser considerada constante:

V(k' - k) = G.



\[IU~,)= Leik.rCkl
k

---+ ---+ ---+---+

+G\[It( ~ )\lJ( ~ )d1dl + G\[It(- ~ )\[1(- ~ )d2d1



CapItulo 3

Grupo de Renormaliza«;ao Numerico

para 0 Modelo de Duas Impurezas.

o grupo de renormalizac;ao numerico foi desenvolvido por Wilson [7]para 0 estudo de pro-

blemas de muitos corpos. Wilson estudou, atraves do grupo de renormalizac;ao numerico,

o problema de uma impureza, no Hamiltoniano de Anderson e no Hamiltoniano de Kondo.

o Hamiltoniano tratado neste trabalho, 0 Hamiltoniano de Kondo de tunelamento. consi-

dera 0 problema de duas impurezas adsorvidas num metal. 0 desenvolvimento necessario

para a transformac;ao de Grupo de Renormalizac;ao que sera mostrado neste capitulo e

basicamente 0 mesmo proposto por Wilson, adapt ado para 0 casu de duas impurezas.

3.1 Adaptac;ao do Hamiltoniano de Duas Impurezas

ao Grupo de Renormalizac;ao Numerico.

Depois das transformac;oes feitas no capitulo 2, 0 Hamiltoniano de Kondo de Tunelamento,

para descrever 0 problema de duas impurezas, foi escrito na forma:



1i2k2/2m, onde mea massa do eletron) .

E conveniente escrever os termos do Hamiltoniano (3.1) em func;.aoda energia E em

vez do momentum k. Isto pode ser feito pOl'queE depende apenas do modulo de k.

Iniciando a modifica<;aopelo operador de campo, \II (~):

C - 1 jd3keikoRj2r.: (c- _ c- ) C
~lE - -j-P-(E-) ,~ (J.~ '-k k'



, sin k(c)R
{Cle, C2s} = 8 (c - c) k(c)R '

sink(c)R
k(c)R

posi<;ao (R=O). It interessante, no entanto, escrever operadores fermionicos para qualquer

A~ = !(1+ _si_n_k_(c_)R_')
2 k(c)R

42 = !(_sink(c)R)
e • - 2 1 k(c)R '



:It necessario, agora, reescrever 0 termo referente a banda de condu<;aodo metal em

termos dos novos operadores St:+ e SE:- • Para isto, os operadores c""k e c;' SaGexpandidos

em harmonicos esfericos:

1
ck = - LYl,m (0) Cklm

k l ,m

RHC = L J dk ckcklmCklm'
l,m

Como consequ€mciada isotropia da intera<;aoCoulombiana, introduzida quando foi feito

V(k' - k) = G, constante, apenas eletrons com componente de momentum angular m = 0



SlOP= 2..= Upl CEI,

1

com os coeficientes Upl obedecendo 'El Upl U;l = 8ppl, uma vez que a transforma<;ao e

ortogonal. :It preciso inverter esta transforma<;.ao:

BBG = J dE E 2..=(U+lS!+ + ~Ll8L + ···)(1J,~l8E+ + U=-lSE- + ...) =
1





+G J ill{A~dEdE'S!-+Sel+ + A=-dEdE'S!-Sel_

E
- -+E
D '

,
3.2 Discretiza~ao Logaritmica da Banda de Condu~ao
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Figura 3.1: A esquerda, banda de coru17uJiode largum 2D, esfericarnente sirru!trico ern

torno do nivel de Fermi (E F). A rlireita, Banda de condur;iio de largnm 2AD. Excitar;oes

{

1 exp (± 21ri~ Am+z lS)
ffi± (;:-) = (I_A-z)J/2 I-A I
'±'ml ~

o



"{ ;r,(+) b ;r,.(-) ;r,(+) b ;r,.(-)}
sep = L.J ap[':¥[ + pl':¥[ + apm[':¥ml + pm.l':¥ml

m.,l

J1 {(+)}*
apt = dE: <p[ Sep

-I

11 {(+)}*
apm[ = _I dE: <Pml Sep 11 {(-)}*bpml = dE: <Pml Sep.

-1



,,( A-z) A-z-m (27ri (f ) [ t t]+ ~ 1 - exp 1 _ A -z l - l o,pmlo,pmF - bpmlbpmll
pml#l'

Bendo a banda de condu<;;aoacoplada a impureza pelo termo f21 dEScp, e conveniente

1 1
fop = fi)1dESspv2 -1





onde os coeficientes E~) sao determinados numericamente[12] e h.c. eo hermitiano conju-

N-I
N-l '"'" (z) t tA 2 LJ En Un+in+1+ + in-In+1- + h.c.) +

n=O

2GG'=--- e
1+ A-I

6..' = 26..
1+ A-I'

l+A-I H
Em N-l HN =-.

N-HX) 2A-2- D



3.3 Leis de Conserva~ao.

E bastante conveniente, para 0 tratamento deste Hamiltoniano, levar em conta as leis

N

NQ = LU~+fn++ fLfn-),
n=O

aqui possui simetria de inversao, ou seja, a troca de ~ por - -: e d1 por d2 e vice versa



d1 + dz . _ .
d+ = J2 ,combma<;ao hgante,

d1 - dz . _ ..
d_ = J2 ' combmaGao antI-hgante.

N-l
N-l ~ (z) t t

A 2 L..t En (In+fn+1+ + fn-fn+l- + h.c.) +
n=O

3.4 Diagonaliza~ao

r'-
..1 t ~ \.".'



onde 0 coeficiente ~N e dado par ~N = Alf En-

!J.' ( t t)-- d d+ -d d_2 -+ -,

Nm, tal que a energia de interesse E seja da ordem do elemento de matriz E~!n rv A-~,

/
!J:m.

E D rv A- 2 _



p~) (c) =L I(F Id±1 /)12 b (c - EF)
IF)



de'nsidade espectral nestes dois valores de z, ep08svvel saber 0 valor de p tambem para uma

P± (e:) =11
p~) (e:) dz.



onde I:IF*) significa soma sobre estados finais que satisfa<;ama func;ao t5 (E - EF), para

I(F Id±1 1)12 = f S(Zl).(E - EF(Zl)) - S(Z2).(E - EF(Z2)).
dEF/dz Zl=O.l EF(Zl) - EF(Z2)

As derivadas d:JzF sao calculadas numericamente, considerando-se dois valores de Z bem

na referencia [13]. Entretanto, a medida que 0 valor de G diminufa, foi observado que



particular, para G = 0 as duas bandas, par e impar, sao degeneradas. Logo, com dz

grande a derivada ~~ nao tern resoluc;aopara separar os niveis.



Capitulo 4

Resultados

A proposta desta disserta<;aoe estudar 0 problema da densidade espectral do Modelo de

Kondo de Tunelamento. 0 estudo deste problema ja foi feito anteriormente[13]. Entre-

tanto, este foi abordado de forma que a conserva<;aode paridade existente no problema

nao foi explorada durante a diagonaliza<;aodo Hamiltoniano. Desta forma, 0 tamanho

das matrizes utilizadas eram muito grandes. Com 0 aumento de recursos computacionais

e com a utiliza<;aoda conserva<;aode paridade (induindo, portanto, urn mimero quantico

a mais no problema) diminui-se 0 tamanho das matrizes a serem diagonalizadas. Desta

forma, 0 espa<;ode parametros pode ser melhor explorado, podendo-se efetuar urn cuida-

doso estudo do comportamento das curvas neste espa<;o,0 que nao foi possivel na epoca.

Outro ponto de interesse nesta disserta<;aoe saber se as propriedades dinamicas do modelo

em questao, a exemplo do calor espedfico, tambem dependem apenas de uma combina<;ao

especial de G e S (S = Si~~'Jt),estudado na referencia [5], 0 que sera visto na Ultima

se<;aodeste capitulo.



limites, a lei de potencia de Doniach-Stmjic, dada pela equa~ao (1.3):

(
8 )2

n=l-~ ; ,

4.1 Estudo das defasagens da banda de condu~ao
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com a = 1 - (~r= 0.8979, para 0 exemplo da Figura 4.1

No regime de baixa energia, E: « .6.*, 0 c8Jculo de 01 e 02 e mais delicado. E preciso



E facil verificar que rnuitos estados sao cornbina<;oesde alguns poucos, estes liitirnos

"". - Aj-l-'Y±~J± -

~ Aj-l+,Y±
Cj± =

para buracos, sendo i± = 0:. No exernplo da Tabela 1 tern-se 01 = 0.26517 e 02 = 0.05416.

/0-
p-=-

ECL



carga=-l carga=-l carga=O carga=O carga=l carga=-l

par impar par impar par impar

] .83108 (2) 1.09369 (1) 0.00000 (EF) 1.48]77 (11) 0.38809 (1) 0.81564 (2)

3.74043 (122) 3.31289 (121) 1.90934 (12) 2.64669 (22) 2.29743 (121) 3.03479 (122)

11.75053 (124) 8.35379 (123) 4.12851 (1122) 6.52266 (13) 5.42910 (3) 6.91073 (131)

12.80977 (131) 11.32817 (3) 7.26018 (23) 8.74186 (1123) 7.33842 (231) 8.07589 (232)

13.97527 (232) 13.23751 (132) 9.16950 (2213) 10.65678 (24) 7.6482 (132) 8.82602 (4)

J7 .84964 (133) 13.54759 (231) 9.91972 (14) 11.71609 (31) 9.55759 (12312) 10.73537 (241)

18.41504 (4) 15.45693 (12312) 12.13873 (1124) 12.5663 (1422) 10.30792 (141) 11.04501 (142)

20.06907 (12313) 18.58756 (233) ] 2.14382 (32) 13.62543 (1132) 11.47239 12.95435

20.32466 (142) 19.89725 (141) 14.36321 (2231) 16.75607 (33) 12.53175 16.08682

20.63421 (241) 20.49689 17.18043 18.66539 (3312) 15.34962 17.14399

21.98537 21.0137 18.23754 - -
17.56863 17.9961418.97548 (3321)

22.54363 21.24790 18.80313 19.30232 17.57182 19.05330

23.46715 19.40328 20.88481 19.79121 19.61843

24.93815 20.15420 21.44947 20.54225 20.96985

20.71255 21.63593 22.45159 23.18905

22.06354 22.80098 24.23223 24.55953

22.37342

23.84414

24.28277



negativo! Pode-se concluir, entao, que da! vem a inclina<;aoda reta de p+ para E « L).*

ser diferente do caso de Doniach e Sunjic, nao tendo, portanto, divergencia para E ---+ O.



Estudo do Comportamento das Curvas no Espa~o

de Parametros

Nesta se<;aosera discutida a dependencia das curvas de densidade espectral obtidas em

rela<;3.oaos panimetros do modelo, G, 8 e.6.. Para tanto, fixou-sedois destes parametros e

variou-se 0 outro. Como a densidade p_ sempre apresenta comportamento praticamente

linear em todo 0 espectro, sera mostrado apenas p+ que e mais rica. Antes parem de

analisar cada caso, pode-se, atraves de uma inspe<;aodo Hamiltoniano, tirar algumas

conclusOes.

Trocar G por -G, ou 8 por -8, ou .6. por -.6., nao altera p+ ou p_. Isso porque

o Hamiltoniano do Modelo (1.1) e invariante por essas transforma<;Oes.Ao trocar G por

-G, basta trocar d+ por d~ e d_ por d~, ou seja, eo mesmo que trocar eletron por buraco

nas impurezas, e assim 0 Hamiltoniano volta a ser 0 mesmo. Trocar S por - S implica

em trocar A+ por A_ e vice-versa. Basta, entao, trocar 10+ por 10- e 10- por 10+ e

novamente se recupera 0 Hamiltoniano. Finalmente, a troca .6.par -.6. pode ser desfeita

com a troca simultanea de d+ por d_ e d_ por d+. Os resultados sao expostos a seguir.

4.2.1 S e ~ fixos, G variando

Para G = 0, sabe-se que a densidade espeetral, p+, deve ser uma fun<;aodelta de Dirac

localizada em .6., como na Figura (1.5). Para G =I- 0 , a fun<;aoo(c - .6.) se alarga, tendo

seu maximo em .6.*<.6.. Observando-se a Figura 4.2 podemos ver que, Ii medida em

que G decresce, 0 pica fica mais alto e mais estreito, imitando cada vez mais uma fun<;ao

delta em torno de.6.. Sua forma para G pequeno (G = -O.lD, no grafico) e assimehica

em torno de .6.*rv .6., onde 0 lado direito lembra a lei de potEmciade Doniach e Sunjic,

e 0 lado esquerdo, mais arredondado, lembra 0 decaimento nao-radiativo. Quando G e
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No caso extremo de ~ = 0, a ocupa~ao dos sftios R./2 e - R/2 e conservada separadamente,

e Sunjic superpostos, ou seja, duas leis de potencia com singularidades em E = o. A



menores. Em alta energia, E » ~ *, a separa<;ao~ torna-se insignificante e as curvas

para diferentes ~ se encontram. As indina<;oes at das curvas para diferentes ~ saG

numericamente indistinguiveis.

4.2.3 G e ~ fixos, S variando

o parametro 8 e, de certa forma, uma medida da separa<;aoentre os sitios das impurezas.

No limite de altas energias 0 comportamento da curva e tal que reflete a degenerescencia

dos niveis de energia das impurezas, recaindo no problema de um {micocentro. Neste

limite, entao, as curvas para diferentes valores de Sse sobrepoem, como mostra a Figura

Conforme S cresce, p+ tende a uma fun<;aoque apresenta uma divergencia, como no

caso de um centro sem decaimento. Para S = 1 tem-se dois niveis d] e d2 no mesmo sitio,

mas, separados por uma energia ~, com as duas densidades espeetrais. p+ e p_, tendo 0

comportamento divergente da lei de Doniach e Sunjic como mostrado na Figura 1.3-b. 0

valor de 8 = 0, eo que mais renormaliza a taxa de tunelamento ~.

Estudo das Curvas Obtidas em Fun~ao do Parametro

)1- S2sin8

No estudo do calor espedfico do Modelo de Kondo de Tunelamento [1], foi encontrado

que 0 comportamento das curvas e regido pelo parametro ~ e pelo parametro J-J, que e

uma combina<;aode G (transformada de Fourier do Potencial Coulombiano) e S:

l3 = VI - 82 sin {j
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de {3sao bem diferentes, como mostra a Figura 4.5. It facil de entender este resultado.
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Observando atentamente as diversas curvas apresentadas percebe-se imperfei~oes em al-

gumas delas. A curva para G = -2D da Figura 4.5 mostra urn degrau proximo da

energia E = 10-6D e outro proximo da energia E = 10-5D. Esses pontos ocorrem onde 0

panimetro N da itera~ao muda. Este problema e controhivel aumentando-se 0 numero de

estados mantidos a cada itera~ao elevando-se 0 corte de energia citado no final do capitulo

3. Para G menor esses degraus sao imperceptiveis.

Urn pouco mais serio e 0 aparecimento de alguns pontos fora da curva, que OCOlTem

proximo it entrada e saida da regiao de pico. Nao temos uma explica~ao para essas

irreularidades; apenas uma analise mais demorada dos programas computacionais podera

revelar 0 que sera feito oportunamente.

De qualquer maneira, nenhuma destas imperfei~oescompromete as analises feitas neste

capitulo.
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Capitulo 5

Discussao

a banda de conduc;ao, S = s~~kR que e, de certa forma , uma medida da separac;ao R

entre as impurezas e ~ e a taxa de tunelamento (a separac;ao entre os orbitais ligante e

lFSC·USP
SEB\Jll';O no:. P.\l".I..\GlcCA t

l"J



comportamento das curvas de calor espedfico nao providencia Cllrvascoincidentes para a

densidade espeetral.

Para a realiza<;ao deste trabalho foi feita a aproxlma<;ao k = kF pOlSesperava-se

que 0 comportamento do sistema fosse mais import ante na regiao proxima ao nivel de

Fermi. Nao foi possIvel remover esta aproxima<;aodevido ao pouco tempo que se teve

para a realiza<;aodeste trabalho. Portanto, fica como sugestao para trabalhos futuros a

investiga<;aodo problema levando em conta k = kF para a observa<;aoda influencia desta

aproxima<;aonas curvas de densidade espeetral. Como foi dito no texto, a aproxima<;ao

k = kF, neste modelo em particular, nao muda sua simetria, 0 que nos leva a pensar

que talvez nao seja tao dnistico quanto no caso do Modelo de Kondo de duas impurezas

magneticas.
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