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Alarcón LLacctaŕımay, César Juan.

A32ls Sobre a determinação dos nós fermiônicos no Método de Monte
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exato, por isso a função de onda por nó fixo Φfn
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Resumo

Nesta dissertação, estudamos o problema de sinais fermiônicos na simulação pelo

método Monte Carlo Quântico (QMC) por difusão. Ao prinćıpio, apresentamos detalhes

sobre o método de Monte Carlo Quântico por difusão enfocando as dificuldades que este

apresenta quando se aplica para o caso de sistemas fermiônicos, e apresentamos o método

de nó fixo para aliviar estas dificuldades e resolver parcialmente o problema de sinais. Em

seguida, estudamos as propriedades das superf́ıcies nodais e das células nodais que são de

grande importância para o método de nó fixo. Finalmente, apresentamos a correção de

backflow para melhorar os nós de uma função tentativa e logo aplicamos esta correção para

o caso de pontos quânticos com 2 elétrons.
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Abstract

In this dissertation, we study the problem of fermion nodes in the simulation by

the Diffusion Quantum Monte Carlo method (QMC). At the beginning, we present details of

the QMC, emphasizing the dificulties that one faces when trying to apply it for the case of

fermion systems, present the fixed node method for alleviating the sign problem and partially

solving the sign problem. Subsequently, we study the nodal surfaces and cell properties of

great importance for the fixed node method. Finally, we present a backflow correction to the

nodes of a trial function followed by a calculation of this correction for the case of quantum

dots with two electrons.
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Introdução

A equação de Schrödinger é uma descrição dinâmica razoável de fenômenos mi-

croscópicos com energias não relativ́ısticas. Muitos sistemas moleculares e de estado sólido

são governados por esta equação. Desafortunadamente, a equação de Schrödinger pode ser

resolvida analiticamente só para poucos casos altamente idealizados; para sistemas mais re-

alistas são necessários recursos numéricos. Um método numérico para solucionar a equação

de Schrödinger é o método Monte Carlo por difusão (DMC). Este método é conveniente para

a descrição do estado fundamental de muitos sistemas quânticos.

O método DMC, ou também chamado Monte Carlo Projetor [1–4] foi formulado

pela primeira vez por Anderson [3, 4], quem utilizou este método para calcular a energia do

estado fundamental de pequenas moléculas tais como H+
3 . O método DMC fornece uma

maneira prática de evoluir no tempo imaginário a função de onda de um sistema quântico e

obter finalmente a energia e a função de onda do estado fundamental. Este método é baseado

na similaridade que há entre a equação de Schrödinger no tempo imaginário e a equação

de difusão generalizada. O termo de energia cinética (potencial) da equação de Schrödinger

corresponde ao termo de difusão (taxa) da equação de difusão generalizada. Logo, a equação

de difusão-taxa correspondente pode ser resolvida por cálculos estocásticos, assim como foi

sugerido por Fermi em 1945 [5, 6]. Então, a equação de Schrödinger no tempo imaginário

pode ser resolvida mediante a simulação de caminhos aleatórios de “Walkers” (caminhantes)

que estão sujeitas a um processo de criação/aniquilação imposto por um termo de taxa. A

densidade de probabilidade da distribuição dos caminhantes é idêntica à função de onda,

a qual é posśıvel só para uma função de onda positiva em tudo o domı́nio, o que limita o

domı́nio de aplicabilidade do método DMC.

Se a função de onda é interpretada como uma densidade de probabilidade de

distribuição de caminhantes, então, isto pode ser completamente verdadeiro só para o caso

1



do estado fundamental absoluto (bosônico), pois a função de onda do estado fundamental

bosônico é simétrica em relação à troca f́ısica de duas part́ıculas e não precisa mudar de

sinal, mas a função de onda do estado fundamental fermiônico é anti-simétrica em relação

à troca mencionada, muda de sinal e assim não pode ser tratada como uma densidade de

probabilidade. Esta é a origem do problema do sinal na simulação de sistemas fermiônicos.

Uma aproximação muito usada e eficiente é a aproximação de nó fixo [4], em que se assume

conhecer à priori as regiões onde a função de onda exata é positiva ou negativa. Esta

aproximação de nó fixo mostra qualidades interessantes, se os nós forem corretos, então o

método é exato, pois o algoritmo só precisa conhecer onde os caminhantes cruzam o nó,

outras informações acerca da função de onda não são requeridas. O método dá o melhor

limite superior posśıvel para a energia do estado fundamental consistente com aqueles nós

assumidos (condição de contorno) [7].

Embora o método DMC seja um método exato para solucionar a equação de

Schrödinger, para sistemas fermiônicos ainda é um desafio, pois todas as soluções do “prob-

lema do sinal” ainda permanecem ineficientes ou erradas [8]. Neste trabalho, propomos

fornecer uma apresentação detalhada do problema do sinal e explorar algum progresso neste

problema matemático de grande importância.

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: no primeiro caṕıtulo fazemos

uma apresentação detalhada do Método de Monte Carlo Quântico por Difusão, e na última

parte deste caṕıtulo damos ênfase ao problema do sinal na simulação Monte Carlo. No

capitulo 2, apresentamos um estudo sobre os nós fermiônicos para o estado fundamental,

também introduzimos a propriedade de tiling que é de grande importância para testar uma

função tentativa, e discutimos sobre uma técnica de melhorar as funções tentativas. No

capitulo 3, apresentamos as células nodais para um sistema de férmions com spin polarizados

não correlacionados em um poço potencial de tipo harmônico. No capitulo 4 apresentamos

nossos resultados e discussões e, finalmente, no caṕıtulo 5 apresentamos nossas conclusões e

perspectivas.
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Caṕıtulo 1

Método Monte Carlo Quântico de
Difusão

1.1 Processo de difusão

A difusão de uma tinta em um solvente ocorre fisicamente como um processo

de caminhos aleatórios, pois as moléculas da tinta estão sujeitas a um movimento aleatório,

deslocando-se em um intervalo de tempo ∆t a uma distância ∆x em um sentido ou noutro no

caso unidimensional. O comportamento difuso pode ser determinado (a) por experimento,

(b) resolvendo-se a equação diferencial de difusão, ou (c) por simulação do processo f́ısico

como um jogo de azar, especificamente como um jogo de caminhos aleatórios. As soluções

por quaisquer dos métodos anteriores são equivalentes. A equação de difusão unidimensional

é

∂

∂t
ρ(x, t) = D

∂2

∂x2
ρ(x, t), (1.1)

onde ρ(x, t) é a densidade de difusores e D é a constante de difusão. Quando esta equação

é modificada pela adição de um termo de primeira ordem, como para o caso de um sistema

quimicamente reativo, resulta

∂

∂t
ρ(x, t) = D

∂2

∂x2
ρ(x, t)− kρ(x, t), (1.2)

onde k é o coeficiente de taxa. Uma simulação desta nova equação pelo jogo de caminhos

aleatórios, consiste em caminhantes que estão sujeitos a desaparecerem (ou multiplicarem-se)

com uma probabilidade proporcional a k (−k), respectivamente. A extensão multidimen-

3



1.2 A equação de Schrödinger no tempo imaginário 4

sional da Eq. 1.2 é rápida,

∂

∂t
ρ(r, t) = D∇2ρ(r, t)− kρ(r, t), (1.3)

onde r representa o vetor posição dos difusores no espaço multidimensional.

1.2 A equação de Schrödinger no tempo imaginário

A equação de Schrödinger dependente do tempo para uma part́ıcula de massa m

em uma dimensão é

−iℏ
∂

∂t
φ(x, t) =

ℏ
2

2m

∂2

∂x2
φ(x, t)− V (x)φ(x, t). (1.4)

Uma transformação para um tempo imaginário τ , definido como it/ℏ, transforma a Eq. 1.4

numa equação diferencial com variáveis reais [9]

∂

∂τ
φ(x, τ) =

ℏ
2

2m

∂2

∂x2
φ(x, τ)− V (x)φ(x, τ). (1.5)

Esta equação é idêntica em forma à Eq. 1.2, portanto com uma escolha apropriada das

constantes, o jogo de caminhos aleatórios usado para resolver a Eq. 1.2, também pode ser

usado para resolver a Eq. 1.5. A generalização multidimensional da Eq. 1.5 é

∂

∂τ
φ(r, τ) =

ℏ
2

2m
∇2φ(r, τ)− V (r)φ(r, τ), (1.6)

onde r representa o vetor posição da part́ıcula quântica no espaço multidimensional. Fazendo

uma mudança da escala energética, crucial no aspecto metodológico, V (r)→ (V (r)−ET ) [9],

e generalizando para o caso de muitos férmions cada um com massa m, teremos então

∂

∂τ
φ(x, τ) = D∇2φ(x, τ) + (ET − V (x))φ(x, τ). (1.7)

Aqui D ≡ ℏ
2/2m, e x daqui por diante será um vetor dN−dimensional que especifica a

posição dos N férmions; d é a dimensionalidade espacial (d = 1, 2, 3), τ é o tempo imaginário,

medido em unidades de ℏ, e

V (x) =
∑

i>j

e2

rij
+ Vext(x), (1.8)



1.2 A equação de Schrödinger no tempo imaginário 5

é a energia potencial do sistema; rij ≡ |ri − rj|, e é a magnitude da carga elétrica. Vext(x)

é o potencial externo, ET representa a energia de referência, e tem grande importância

computacional, pois serve para eliminar a dependencia em τ da função de onda.

Nosso objetivo é obter uma solução para a equação de Schrödinger independente

do tempo. Para isso, faremos uma expansão de φ(x, τ) em um conjunto completo de auto-

funções Φi(x) do hamiltoniano do sistema [7],

φ(x, τ) =
∑

i

Φi(x)σi(τ), (1.9)

onde σi(τ) são os coeficentes da expansão, e substituindo esta expansão na Eq. 1.7, encon-

tramos

∑

i

dσi(τ)

dτ
Φi(x) = (H − ET )

∑

i

Φi(x)σi(τ)

∑

i

dσi(τ)

dτ
Φi(x) =

∑

i

(Ei − ET )Φi(x)σi(τ)

∑

i

Φi(x)

[
dσi(τ)

dτ
− (Ei − ET )σi(τ)

]
= 0, (1.10)

onde Ei são os autovalores da energia correspondentes às autofunções Φi(x). Da Eq. 1.10, se

pode ver que a expressão dentro dos colchetes deve anular-se pois Φi(x) é sempre diferente

de zero. Então

dσi(τ)

dτ
− (Ei − ET )σi(τ) = 0

dσi(τ)

σi(τ)
= (Ei − ET )dτ

σi(τ) = cie
(Ei−ET )τ , (1.11)

e assim

φ(x, τ) =
∑

i

cie
−(Ei−ET )τΦi(x). (1.12)

Os coeficientes ci dependem das condições iniciais. Para um τ suficientemente longo, o termo

com menor energia prevalece na Eq. 1.12. Daqui, se c0 6= 0, então a solução assintótica da

Eq. 1.7 é

φ(x, τ) = c0e
−(E0−ET )τΦ0(x). (1.13)



1.2 A equação de Schrödinger no tempo imaginário 6

Logo, se ET é ajustado para que seja igual à energia verdadeira do estado fundamental E0,

então a solução assintótica anterior se reduz a uma solução estacionária independente de τ ,

que vem a ser a autofunção Φ0 do estado fundamental. Então, mediante a simulação Monte

Carlo, é posśıvel encontrar a solução estacionária para um tempo de simulação longa.

A Eq. 1.7 pode ser tratada na simulação como uma combinação de um processo

de difusão e um de taxa, em que o número de caminhantes em um ponto dado pode aumentar

ou diminuir proporcionalmente à densidade de caminhantes neste ponto. O termo de taxa

serve para diminuir a densidade de probabilidade de caminhantes φ(x, τ) em regiões onde a

energia potencial é grande e aumentá-la em regiões onde a energia potencial é favorável.

Para que a interpretação da difusão seja completamente válida na Eq. 1.7, não

obstante, φ(x, τ) deve ser positiva em todo o domı́nio, pois esta vai representar uma densidade

de população de caminhantes, ou pelo contrário φ(x, τ) deve ser negativa em todo o domı́nio,

pois a fase global da função de onda é arbitrária. A condição é que φ(x, τ) não pode mudar

de sinal. Assim, à primeira vista, vemos que o processo é restrito a funções que não mudam

de sinal, tal como para o caso de sistemas bosônicos em seu estado fundamental.

Agora voltemos à equação de Schrödinger dependente do tempo imaginário,

−
d|φ(τ)〉

dτ
= (H − ET )|φ(τ)〉. (1.14)

Integrando em τ , temos

|φ(τ2)〉 = e−(H−ET )(τ2−τ1)|φ(τ1)〉, (1.15)

onde e−(H−ET )(τ2−τ1) é o chamado operador de evolução temporal associado a (H − ET ),

desde um tempo imaginario τ1 até τ2 [10]. Ao se inserir um conjunto completo de estados

espaciais entre o operador de evolução e |φ(τ1)〉 na equação anterior, e multiplicando pela

esquerda por 〈y|, se obtém

〈y|φ(τ2)〉 = 〈y|e−(H−ET )(τ2−τ1)

∫
|x〉〈x|dx|φ(τ1)〉. (1.16)
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Ordenando, e considerando que 〈y|φ(τ2)〉 = φ(y, τ2), temos

φ(y, τ2) =

∫
〈y|e−(H−ET )(τ2−τ1)|x〉φ(x, τ1)dx. (1.17)

O kernel 〈y|e−(H−ET )(τ2−τ1)|x〉 é a chamada função de Green. Então

G(y, τ2;x, τ1) = 〈y|e−(H−ET )(τ2−τ1)|x〉. (1.18)

Esta expressão mostra que a função de Green só depende da diferença τ2− τ1 ≡ δτ , de onde

podemos reescrever a Eq. 1.17 como

φ(y, τ + δτ) =

∫
G(y, x; δτ)φ(x, τ)dx. (1.19)

Esta forma integral da equação de Schrödinger é importante, pois pode ser resolvida por

iterações. A convergência das séries produzidas por iterações da Eq. 1.19 pode ser testada

fazendo-se a expansão de G(y, x; δτ) em termos das autofunções de H da seguinte maneira

G(y, x; δτ) = 〈y|
∑

i

|Φi〉〈Φi|e
−(H−ET )δτ

∑

j

|Φj〉〈Φj|x〉

=
∑

ij

Φi(y)Φ
∗
j(x)e

−(Ej−ET )δτ 〈Φi|Φj〉

=
∑

ij

Φi(y)Φ
∗
j(x)e

−(Ej−ET )δτδij

=
∑

i

e−(Ei−ET )δτΦi(y)Φi(x). (1.20)

No último passo, considera-se que as autofunções sejam reais Φ∗
i (x) = Φi(x). Substituindo

isto na Eq. 1.19, e fazendo a expansão para φ(x, 0) =
∑

k ckΦk, temos

φ(y, δτ) =

∫ ∞∑

i=0

e−(Ei−ET )δτΦi(y)Φi(x)
∞∑

k=0

ckΦk(x)dx

=
∞∑

ik=0

e−(Ei−ET )δτckΦi(y)

∫
Φi(x)Φk(x)dx

=
∞∑

ik=0

e−(Ei−ET )δτckΦi(y)δik

=
∞∑

k=0

ckΦk(y)e
−(Ek−ET )δτ . (1.21)
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Deste último resultado, se vê que os estados excitados decaem exponencialmente rápido;

depois de n iterações temos a convergência,

φ(y, nτ) =
∞∑

k=0

ckΦk(y)e
−(Ek−ET )nτ . (1.22)

Esta expressão é semelhante à Eq. 1.12. Para um n muito grande, o termo com menor

energia e com coeficiente ck não zero, deverá ser o termo dominante na equação anterior, a

menos que φ(x, 0) seja intencionalmente escolhida ortogonal à Φ0. A determinação da função

de onda mediante uma função de Green independente de τ é detalhada no Apêndice A.

A função G(y, x; τ) representa a probabilidade de que um caminhante possa se

mover de x a y em um intervalo de tempo imaginário τ . Então, começando de um en-

semble inicial de caminhantes colocados aleatoriamente e evoluindo estes iterativamente no

tempo imaginário de acordo com a probabilidade G(y, x; τ), depois de um grande número

de iterações a densidade de população deve chegar a ser igual à função de onda do estado

fundamental. Na próxima seção, apresentam-se os detalhes mais espećıficos de como usar a

função de Green.

1.2.1 Aproximação de tempo curto

Para se obter uma expressão expĺıcita de G, pode-se fatorar o operador propa-

gador temporal e−(H−ET )τ em funções de Green da energia cinética e da energia potencial,

e−(T+V−ET )τ ≃ e−Tτe−(V−ET )τ ≡ GdiffGB. (1.23)

Esta fatoração só é válida para um τ pequeno, pois em geral T e V não comutam e fazer

esta fatoração nem sempre é posśıvel. O primeiro termo da correção é dado assim

lnG = lnGdiff + lnGB −
1

2
[V, T ]τ 2 + 0(τ 3). (1.24)

Se identifica Gdiff ≡ e−Tτ como o operador de Green da equação de difusão simples, e

GB ≡ e−(V−ET ) como o operador de Green para a equação de taxa. Logo, o operador Gdiff

satisfaz a seguinte equação

−
dGdiff

dτ
= TGdiff , (1.25)
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que na representação espacial é,

−〈y|
dGdiff

dτ
|x〉 = 〈y|TGdiff |x〉

−
∂

∂τ
〈y|

dGdiff

dτ
|x〉 = −D∇2

y〈y|Gdiff |x〉

∂

∂τ
Gdiff (y, x; τ) = D∇2

yGdiff (y, x; τ), (1.26)

pois 〈y|Gdiff |x〉 ≡ Gdiff (y, x; τ). Logo, a função Gdiff (y, x; τ) satisfaz uma equação de di-

fusão, a solução para o caso unidimensional é bem conhecida, e é uma gaussiana propagando-

se no tempo,

f(x, τ) = (4πDτ)−1/2e−x
2/4Dτ . (1.27)

Em analogia, a solução da Eq. 1.26 é uma gaussiana simétrica em x e y, também propagando-

se com τ ,

Gdiff (y, x; τ) = (4πDτ)−3N/2e−(y−x)2/4Dτ . (1.28)

Assim, na iteração por Monte Carlo da Eq. 1.19, pode-se simular esta parte da probabilidade

de transição escolhendo números aleatórios com uma distribuição gaussiana com variância

2Dτ . Derivando em τ o operador GB, vemos que este satisfaz a seguinte equação

dGB

dτ
= (ET − V )GB, (1.29)

que na representação espacial é,

〈y|
dGB

dτ
|x〉 = 〈y|(ET − V )GB|x〉

∂

∂τ
〈y|GB|x〉 = (ET − V (y))〈y|GB|x〉

∂

∂τ
GB(y, x; τ) = (ET − V (y))GB(y, x; τ), (1.30)

de onde se pode ver que a função GB(y, x; τ) satisfaz uma equação de taxa. A solução

unidimensional da equação de taxa é

f(x, τ) = e−(V (x)−ET )τ , (1.31)
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portanto a solução multidimensional para a função GB simétrica deve ser

GB(y, x; τ) = e−( 1
2
[V (x)+V (y)]−ET )τ . (1.32)

Agora, na iteração de Monte Carlo da Eq. 1.19, este termo de taxa pode ser simulado pela

criação ou destruição de caminhantes com uma probabilidade igual a GB. Anteriormente,

comentamos que qualquer distribuição inicial de caminhantes deve convergir para uma dis-

tribuição do estado fundamental para τ → ∞, mas também vemos que a função de Green

DMC é exata somente quando τ → 0. Para satisfazer ambos requerimentos, divide-se o

tempo τ em um número grande de intervalos pequenos δτ de τ , e fazendo a iteração para

cada passo, i.e.

e−(H−ET )τ = e−(H−ET )nδτ

= e−(H−ET )δτe−(H−ET )δτe−(H−ET )δτ ..., (1.33)

então um tempo longo é conseguido aplicando-se o propagador de tempo curto muitas vezes.

1.3 Amostragem por importância

A solução da Eq. 1.7 pelo processo de caminhos aleatórios é muitas vezes inefi-

ciente, uma vez que o termo de taxa, que é proporcional ao potencial V (x), pode divergir

quando o potencial diverge. Isto conduz a grandes flutuações do número de difusores, im-

pedindo uma convergência rápida de 〈V (x)〉, e portanto de E0. Esta flutuação inconveniente

e as consequentes incertezas estat́ısticas podem ser reduzidas grandemente [11,12] usando-se

a técnica de amostragem por importância [13].

Esta técnica consiste em multiplicar a Eq. 1.7 por uma função tentativa con-

hecida, ψT (x), e em seguida reescrever esta equação em termos de uma nova função de

distribuição de probabilidade f(x, τ) dada por

f(x, τ) ≡ φ(x, τ)ψT (x). (1.34)
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Então

(
∂

∂τ
φ(x, τ)

)
ψT (x) = D(∇2φ(x, τ))ψT (x) + (ET − V (x))φ(x, τ)ψT (x)

∂

∂τ
(φ(x, τ)ψT (x)) = D(∇2(φψT )− 2∇φ · ∇ψT − φ∇

2ψT ) + (ET − V )φψT

= D(∇2(φψT )− 2∇φ · ∇ψT − 2φ∇2ψT + φ∇2ψT ) + (ET − V )φψT

= D(∇2(φψT )− 2∇(φ∇ψT )) +

(
ET −

[
−D∇2ψT + V ψT

ψT

])
φψT

= D∇2(φψT )− 2D∇

(
φψT
∇ψT
ψT

)
+

(
ET −

[
HψT
ψT

])
φψT . (1.35)

Finalmente temos

∂f(x, τ)

∂τ
= D∇2f(x, τ)−D∇ · (f(x, τ)FQ(x)) + (ET − EL(x))f(x, τ), (1.36)

onde EL(x) ≡ HψT (x)/ψT (x) é a energia local obtida para a função tentativa, e

FQ(x) ≡ ∇ ln |ψT (x)|2 ≡ 2∇ψT (x)/ψT (x)

é o vetor chamado ”força quântica”. Esta denominação é devida a uma analogia clássica:

se igualamos a distribuição de probabilidade mecânico-quântica |ψT (x)|2 à probabilidade de

Boltzmann exp(−βU) (β é o inverso da temperatura absoluta multiplicada pela constante

de Boltzmann), então FQ é proporcional à força devida ao potencial U . De fato, ψT (x)

freqüentemente é escrita como uma exponencial da soma de pseudo-potenciais [14]. O cálculo

completo de FQ(x) e EL(x) para um implimentação computacional pode-se encontrar no

Apêndice B desta dissertação.

A Eq. 1.36, que incorpora amostragem por importância por meio de ψT (x), é

uma equação de difusão com densidade de caminhantes f(x, τ). O termo de taxa é agora

proporcional ao ”excesso de energia local” (EL(x)− ET ), que a diferença do termo de taxa

sem amostragem por importância, não diverge quando V (x) diverge com uma boa escolha

de ψT (x). Assim, para controlar a taxa só é preciso escolher uma ψT (x) tal que EL(x) seja o

mais suave posśıvel em todo o domı́nio. Em particular, ψT (x) deve ter um comportamento
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de “cusp”1 [10] correto quando duas part́ıculas se aproximam muito uma da outra. Quando

a função de onda tentativa é a melhor aproximação da função de onda exata, então EL(x)

tende aproximar-se muito à E0 em todo o domı́nio, e como conseqüência o termo de excesso

da energia local é independente de x, e o termo de taxa pode reduzir-se grandemente com

uma escolha adequada de ET .

O termo adicional que aparece na Eq. 1.36 é D∇(fFQ). Este novo termo impõe

uma velocidade de “drift” (deriva), direcionada sobre a difusão, semelhante ao termo que

aparece na equação de Smoluchowski [15], que dá uma correção ao movimento browniano

com um potencial externo. Em regiões com baixa probabilidade, quer dizer onde ψT (x) é

pequena, pode-se ver que FQ(x) é grande. Portanto, qualquer caminhante ao chegar a esta

região é expulso. Assim, a vantagem da Eq. 1.36 sobre a Eq. 1.7 é que o processo de

difusão para f(x, τ) é guiado por ψT (x) (através da força FQ(x)), logo, a amostragem por

importância soma caminhantes preferencialmente em regiões onde ψT (x) é grande. Então, é

evidente que a amostragem por importância deverá ser um método melhor quando ψT (x) for

uma boa aproximação de Φ0(x). Evidentemente, quando ψT (x) → Φ0(x), EL(x) → E0 e é

independente de x, o desvio padrão e as incertezas estat́ısticas de 〈EL(x)〉 deverão anular-se.

Na prática, a amostragem por importância com uma boa função tentativa que contenha

qualquer informação conhecida sobre a função de onda exata, tal como a condição de cusp,

deve dar resultados com menor incertezas estat́ısticas que aqueles obtidos sem amostragem

por importância.

Acoplando as Eqs. 1.34 e 1.13, conseguimos então uma solução assintótica para

a Eq. 1.36

f(x, τ) ≡ ψT (x)Φ0(x)e
−(E0−ET )τ . (1.37)

Reajustando ET , devemos tentar conseguir uma solução estacionária para a Eq. 1.36, tal

que o termo de taxa não mude mais a população ĺıquida. O valor de ET obtido deste jeito é

1Se chama condição de cusp a condição que deve satisfazer uma função de onda tentativa para que sua

energia local tenha um bom comportamento nas singularidades do potencial.
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a energia aproximada para E0, e a média 〈EL(x)〉 sobre os caminhantes deverá dar também

E0 sempre que ψT (x) for uma boa aproximação da função verdadeira.

A amostragem por importância muda as funções de Green apresentadas anteri-

ormente. Pois a nova função de Green, G̃(y, x; δτ), deve ser uma solução da Eq. 1.36 com

a condições de contorno G̃(y, x; 0) = δ(x − y). A nova função de Green para a equação de

taxa pode ser obtida simplesmente substituindo V (x) por EL(x) na Eq. 1.32. Então temos

G̃B(y, x; δτ) = e−( 1
2
[EL(x)+EL(y)]−ET )δτ . (1.38)

O operador da energia cinética modificado para Eq. 1.36 é a seguinte expressão

T̃ = −D∇2 +D(∇.FQ) +DFQ.∇. (1.39)

Então, o novo operador de Green de difusão é G̃diff = e−δτ
eT . Considerando que FQ per-

manece essencialmente constante em uma iteração (O que é verdadeiro quando δτ → 0)

pode-se resolver a equação
∂ eGdiff (y,x;δτ)

∂τ
= D(∇2

y − ∇y.FQ − FQ.∇y)G̃diff (y, x; δτ) e obter

uma solução gaussiana multidimensional, i.e.

G̃diff (y, x; δτ) = (4πDδτ)−3N/2e−(y−x−DδτFQ(x))2/4Dδτ . (1.40)

Esta nova função de Green viola uma propriedade especificada anteriormente, ela não é

simétrica

G̃diff (y, x; δτ) 6= G̃diff (x, y; δτ), (1.41)

isto porque T̃ não é hermitiano. Portanto, é necessário impor a condição de “balanço de-

talhado” [10] para garantir o equiĺıbrio na simulação. O balanço detalhado é atingido ao se

aceitar o movimento do caminhante a partir de x a y com uma probabilidade de Metropolis

A(y, x; δτ) ≡ min(1, q(y, x; δτ)), (1.42)
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onde,

q(y, x; δτ) ≡
|ψT (y)|2

|ψT (x)|2
·
G̃(x, y; δτ)

G̃(y, x; δτ)
(1.43)

≡
|ψT (y)|2

|ψT (x)|2
·
G̃diff (x, y; δτ)G̃B(x, y; δτ)

G̃diff (y, x; δτ)G̃B(y, x; δτ)

q(y, x; δτ) ≡
|ψT (y)|2

|ψT (x)|2
· e

1
2
(FQ(x)+FQ(y))[Dδτ/2(FQ(x)−FQ(y))−(y−x)]. (1.44)

Este passo assegura que a distribuição convirja para ψTΦ0, quando δτ → 0.

1.3.1 Energia do estado fundamental

Uma quantidade prontamente determinada a partir da simulação DMC é a ener-

gia do estado fundamental. Nós enfocaremos em dois estimadores diferentes da energia, o

primeiro, estimador através da energia de crescimento e o segundo, estimador através da

energia local.

Da Eq. 1.21, vemos que para um tempo de simulação longa, todas as contribuições

dos estados excitados decaem, logo a dependência temporal que permanece na função de onda

é da forma e−(E0−ET )τ . Para se obter E0 a partir deste comportamento, vamos medir o cresci-

mento da população ĺıquida dos caminhantes. Seja N(τ) a corrente total de população dos

caminhantes. Claramente f(x, τ) não é normalizada, de fato a normalização é a população

total em tempo τ , i.e.

N(τ) =

∫
f(x, τ)dx (1.45)

=

∫
ψT (x)Φ0(x)e

−(E0−ET )τdx. (1.46)

A população portanto muda como

N(τ + δτ) =

∫
ψT (x)Φ0(x)e

−(E0−ET )τ−(E0−ET )δτdx

= e−(E0−ET )δτ

∫
ψT (x)Φ0(x)e

−(E0−ET )τdx

N(τ + δτ) = e−(Eg−ET )δτN(τ). (1.47)
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Para uma amostragem de pontos suficientemente grande, a energia do estado fundamental

pode ser estimada a partir da energia de crescimento Eg, a qual é obtida a partir da taxa de

crescimento da população desde um tempo τ1 até um tempo posterior τ2. Então, ordenando

a Eq. 1.47, temos

lnN(τ + δτ) = −(Eg − ET )δτ + lnN(τ),

Eg = ET +
1

τ2 − τ1
ln
N(τ1)

N(τ2)
. (1.48)

Tomando a média de Eg sobre os caminhantes, estima-se E0 = 〈Eg〉, e considerando-se os

tempos τ1 e τ2 o mais afastados posśıvel se obtém melhores resultados. A dificuldade em

usar Eg como estimador está em que a população N(τ) pode variar rapidamente durante a

simulação, dando um desvio padrão muito grande para a energia média.

O estimador mais usado para se calcular a energia do estado fundamental é a,

energia local

〈EL〉f =

∫
f∞(x)EL(x)dx/

∫
f(x)dx

=

∫
Φ0(x)ψT (x)dx

[
HψT (x)

ψT (x)

]
dx/

∫
Φ0(x)ψT (x)dx

=

∫
Φ0(x)HψT (x)dx/

∫
Φ0(x)ψT (x)dx

= E0, (1.49)

o passo final na Eq. 1.49 é correto, dado que H é hermitiano, o que permite operar com este

pela frente (sobre ψT (x)) ou por trás (sobre φ0(x)). f∞(x) é a densidade de caminhantes

para um τ muito grande. Logo, a média DMC da energia local é calculada da seguinte

maneira

〈EL〉f = lim
M→∞

1

M

M∑

K=1

EL(XK), (1.50)

onde XK são numeros aleatórios com uma função de distribuição f∞. Esta deve ser exata no

limite quando a distribuição f∞(x) for exata, isto segundo o teorema de limite central [10].

Portanto, como G̃ é precisa unicamente em segunda ordem de δτ , a distribuição f∞(x) e
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o estimador resultante da energia devem ter uma dependência de δτ , mas pode-se eliminar

essa dependência calculando-se 〈EL〉 como uma função de δτ e extrapolando para δτ = 0.

1.4 Aproximação de nó fixo

Uma exigência fundamental da estat́ıstica de Fermi é que uma função de onda

fermiônica deve ser anti-simétrica com respeito à troca f́ısica de duas part́ıculas, ou seja

φF (· · ·xi · · · xj · ··) = −φF (· · ·xj · · · xi · ··). (1.51)

Por outro lado, sabe-se que o estado fundamental absoluto de um hamiltoniano fermiônico

é simétrico, i.e., obedece a estat́ıstica de Bose. Então, o estado fundamental fermiônico

será o primeiro estado excitado completamente anti-simétrico daquele hamiltoniano. Aqui,

apresentamos um método que impondo a anti-simetria, e é chamado método de nó fixo [3,4].

Os nós de uma função de onda φ(x) são o conjunto de pontos onde φ(x) = 0.

Este método é aproximado porque ele depende da exatidão dos nós da função

de onda tentativa para determinar a função de onda e a energia do estado fundamental

mediante Método Monte Carlo de difusão.

Já vimos que a equação de Schrödinger em tempo imaginário com amostragem

por importância é a Eq. 1.36,

∂f(x, τ)

∂τ
= D∇2f(x, τ)−D.∇.(f(x, τ)FQ(x)) + (ET − EL(x))f(x, τ), (1.52)

onde a função densidade f(x, τ) ≡ φF (x, τ)ψT (x) deve satisfazer a condição de contorno

impĺıcita f(x, τ) > 0, de tal maneira que ela possa ser interpretada verdadeiramente como

uma função densidade de caminhantes. Isto só é posśıvel quando ψT (x) e φF (x) mudam de

sinal juntas e assim têm os mesmos nós. Na Fig. 1.1, mostra-se os nós hipotéticos de ψT (x)

e da função de onda exata φF0 (x). O nó da função de onda tentativa está deslocado de uma

distância ∆ do nó exato. Isto trás como consequência que o nó da função de onda por nó fixo

Φfn
0 (x) também fique deslocado do nó verdadeiro e assim esta função de onda não coincide

com a função de onda verdadeira φF0 (x).
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Figura 1.1: Aproximação nó fixo: o nó da função tentativa ψT esta deslocada ∆ do nó exato,
por isso a função de onda por nó fixo Φfn

0 não colapsa sobre a função de onda exata φF0 .

A condição de contorno impĺıcita f(x, τ) > 0 pode ser estabelecida durante a

simulação, fixando os nós de φF (x, τ) em regiões onde ψT (x) = 0, e rejeitando qualquer

movimento de um caminhante que tente cruzar um nó de ψT (x). Por exemplo, na Fig. 1.2

mostramos as regiões onde a função de onda do átomo de Ĺıtio é positiva ou negativa; então

a aproximação de nó fixo implica que os caminhantes da região positiva não irão passar para

as regiões negativas e vice-versa. A solução assintótica, com esta condição, é

f∞(x) ≡ Φfn
0 (x)ψT (x). (1.53)

A solução por nó fixo Φfn
0 (x) é uma aproximação da função de onda exata ΦF

0 (x) para o

estado fundamental fermiônico. Se os nós de ψT (x) forem exatos, então a função Φfn
0 (x)

deverá também ser exata.

1.4.1 Escolha de ψT

Uma boa escolha de ψT (x) conduz a pequenos erros estat́ısticos para um número

fixo de amostragem. Assim, a intenção de se reduzir os erros estat́ısticos cria o desafio
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Figura 1.2: Corte 2D de células nodais para o átomo de Ĺıtio. As regiões coloridas são
as regiões positivas e as brancas são negativas; os caminhantes sobre a região positiva não
devem passar sobre a região negativa de acordo com a aproximação de nó fixo.

de escolher entre usar uma forma mais elaborada de ψT (x) (que geralmente requer um

tempo longo para ser calculada) ou usar uma ψT (x) simples (que deve ser amostrada mais

vezes). Para reduzir os erros estat́ısticos na aproximação de nó fixo, ψT (x) deve determinar a

localização exata da superf́ıcie nodal, onde a função de onda por nó fixo Φfn
0 (x) deve também

anular-se. Uma vez estabelecidos os nós da ψT (x), a escolha da forma de ψT (x) afeta só a

variança e não o valor esperado da energia.

A função tentativa ψT (x) deve ser gerada a partir de qualquer conhecimento da

função de onda exata φF (x); geralmente, ψT (x) é gerada a partir de métodos padrões, tais

como o de Hartree-Fock (HF). Uma função tentativa com os nós exatos deve dar resultados

exatos via simulação DMC.



Caṕıtulo 2

Os nós fermiônicos

Neste caṕıtulo, estudaremos os aspectos gerais da superf́ıcie nodal de uma função

de onda de um sistema de muitos férmions. Isto é importante para o cálculo das propriedades

termodinâmicas desses sistemas e é um problema atual na f́ısica computacional.

Como se sabe, as superf́ıcies nodais são as regiões onde a função de onda se anula.

O método DMC, apresentado no caṕıtulo anterior, toma uma função tentativa inicial e a

projeta sobre a função do estado fundamental

Φ0 = lim
τ→∞

e−τHψT . (2.1)

O operador de evolução temporal e−τH pode ser interpretado como um processo de difusão

e taxa, caso a função de onda seja interpretada como uma densidade de probabilidade. Mas,

isto é completamente verdadeiro simplesmente para o caso do estado fundamental bosônico,

e não para o caso de férmions que têm uma função de onda que muda se sinal. Esta é a

origem do problema do sinal na simulação de sistemas fermiônicos.

Na aproximação de nó fixo, assume-se que as regiões onde a função de onda exata

é positiva e negativa sejam conhecidas. Seja ψT (x) uma função de onda tentativa. Então,

considera-se que

φ(x) = 0 se ψT (x) = 0, (2.2)

e a equação de difusão, impĺıcita na Eq. 2.1, é resolvida simulando o processo de difusão

dentro de um domı́nio contornado pelos nós fixos assumidos.

19
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O método do nó fixo tem muitas caracteŕısticas desejáveis, pois se os nós forem

corretos, então o método é exato. O algoritmo precisa apenas conhecer quando um camin-

hante cruza um nó, outra informação a respeito da função de onda não é exigida. Geralmente,

escolhem-se os nós a partir do determinante de Slater. Devido à grande importancia dos

nós na simulação Monte Carlo por nó fixo aqui apresentaremos um estudo completo sobre

os nós.

Na primeira seção deste caṕıtulo vamos descrever os nós do estado fundamental

mostrando suas caracteŕısticas e propriedades, assim com a propriedade de tiling, de grande

importância no problema de sinais, e na seção final vamos discutir um procedimento para

construir funções anti-simétricas mais precisas.

2.1 Os nós do estado fundamental

Para simplificar, vamos discutir um sistema de N elétrons na ausência de campo

magnético. Neste caso, a equação de Schrödinger independente de tempo é

Hφ(x) ≡ −D∇2φ(x) + V (x)φ(x) = E0φ(x), (2.3)

onde x = {r1, r2, ..., rN} é o conjunto de coordenadas eletrônicas, e D = ℏ
2/2me, me é a

massa do elétron. O potencial é geralmente dado como a soma de um potencial de um corpo

e um de dois corpos (potencial de Coulomb),

V (x) =
N∑

i=1

v1(ri) +
∑

i<j

v2(ri, rj). (2.4)

A função de onda de part́ıculas que obedecem à estat́ıstica de Fermi são anti-simétricas com

relação à troca f́ısica de duas delas (troca espacial e de spin):

φ(Px, PS) = (−1)pφ(x, S). (2.5)

Aqui, S = {s1, s2, ..., sN} são variáveis discretas de spin com autovalores iguais a ±ℏ/2, e P é

o operador de permutação, (−1)p refere-se à paridade da permutação. Como o hamiltoniano
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não depende do spin, então é posśıvel fixar as variáveis de spin e impor a anti-simetria

apenas em relação à troca de coordenadas espaciais dos elétrons. Quer dizer que a anti-

simetria espacial é exigida apenas para permutações que satisfazem

PS = S. (2.6)

Como a condição de anti-simetria espacial é requerida somente para elétrons com o mesmo

spin [16], então a componente z do momento angular de spin é fixada em
(

ℏ

2

)
(N↑ −N↓),

onde N↑ é o número de elétrons com spin para cima e N↓ é o número de elétrons com spin

para baixo. O operador A de anti-simetrização é definido como

Af(x) =
∑

p

(−1)p

Np

f(Px), (2.7)

onde Np = N↑!N↓! é o numero total de permutações permitidas.

Na ausência de campo magnético, pode-se assumir que a função de onda seja

real, porque ambas as suas partes real e imaginária satisfazem separadamente a equação de

Schrödinger, e se o estado fundamental for não degenerado, então as duas partes devem ser

proporcionais. Assim, seus nós devem ter a mesma localização.

O espaço configuracional de N elétrons é de dimensão dN , d é a dimensionali-

dade espacial. Para uma função real, uma única equação especifica seus nós, logo eles têm

dimensão dN − 1. Os planos de coincidência ri = rj estão localizados sobre os nós tal

como se mostra na Fig. 2.1, ri e rj representando as posições espaciais de dois elétrons

com o mesmo spin; estes planos de coincidência são hiperplanos de dimensão dN − d. Para

elétrons em uma dimensão (d = 1), a dimensionalidade dos planos de coincidência coincide

com a dimensionalidade das superf́ıcies nodais e neste caso é posśıvel considerar os planos

de coincidência como superf́ıcies nodais.

No caso unidimensional, a troca de part́ıculas só acontece se uma part́ıcula passar

por cima da outra [17], e existe N ! maneiras de se ordenar N part́ıculas sobre uma linha,

então devem existir no mı́nimo N ! regiões nodais. Dadas condições de contorno periódicas,

o número de regiões se reduz a (N − 1)!.
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Figura 2.1: O hiperplano de coincidência é um subconjunto de menor dimensão que a hiper-
superf́ıcie nodal, então o plano de coincidência não pode dividir duas células nodais para
d > 1.

Para sistemas em mais de uma dimensão espacial, os planos de coincidência são

apenas um traço pelo qual passa a superf́ıcie nodal. Então, há uma grande flexibilidade para

a superf́ıcie nodal em altas dimensões, e estes não são usualmente fixados por argumentos

gerais. Os nós devem ter todas as simetrias da função de onda do estado fundamental, em es-

pecial no caso não degenerado. Por exemplo, se o hamiltoniano tem invariância traslacional,

então os nós devem tê-la também.

Os nós de uma função de onda de muitos corpos são bem diferentes daqueles das

funções orbitais de uma part́ıcula. O átomo de Ne, por exemplo, com 10 elétrons, tem os

orbitais 1s, 2s, e 2p completamente ocupados. Estas funções orbitais têm diferentes nós

espaciais, a função 2s tem um nó radial e os orbitais 2p têm nós planares que passam pela

origem. Mas, estes nós não têm nada a ver com os nós da função de muitos corpos que formam

uma variedade 29−dimensional no espaço 30−dimensional das coordenadas eletrônicas.

Quando o estado fundamental tem degenerescência, a superf́ıcie nodal é de certo

modo arbitrária. Um simples exemplo é o de duas part́ıculas livres em 1D com condições de

contorno periódicas (sobre um ćırculo), como se pode ver na Fig. 2.2. As funções orbitais

neste caso são: 1, e−ix, e eix, e anti-simetrizando pelo determinante de Slater a função de

onda será
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&%
'$

s s-−→r

Figura 2.2: Dois férmions não interagentes no anel 1D: isto é um sistema com o estado
fundamental degenerado.

φ(x1, x2) =
1

2!

∣∣∣∣
1 ei(x1−θ) + e−i(x1−θ)

1 ei(x2−θ) + e−i(x2−θ)

∣∣∣∣ , (2.8)

onde θ é uma constante arbitrária, x1 e x2 são coordenadas angulares das duas part́ıculas

respectivamente. Então, calculando-se o determinante anterior encontra-se

φ(x1, x2) = cos(x2 − θ)− cos(x1 − θ), (2.9)

e deste último resultado se vê que os nós são:

x1 = x2

x1 + x2 = 2θ.

A primeira linha nodal divide o espaço cartesiano bidimensional diagonalmente e a segunda

linha nodal é perpendicular à anterior como se mostra na Fig. 2.3. As famı́lias de linhas

mostradas na figura são geradas pela condição de contorno periódicas.
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Figura 2.3: Células nodais para o exemplo da Fig. 2.2; a degenerescência cria nós adicionais,
aumentando o numero de células nodais.

2.1.1 A propriedade de tiling

Define-se uma célula nodal Ω(R) ao redor de um ponto R, onde R ∈ ℜdN não

seja um nó: φ(R) 6= 0. Como o conjunto de todos os pontos encontrados caminhando a

partir de R sem cruzar nenhum nó. Se o potencial for razoável e local, as células nodais

do estado fundamental terão a propriedade de tiling, que consiste em que qualquer ponto

R
′

∈ ℜdN não localizado sobre um nó é relacionado por simetria a um ponto em Ω(R). Ou

seja, há uma permutação P , tal que R
′

= PR
′′

, onde R
′′

∈ Ω(PR), como ilustra a Fig. 2.4.

Em outras palavras,
∑

p Ω(PR) cobre o espaço inteiro exceto o conjunto nodal. Isto quer

dizer que existe um único tipo de célula nodal; e todas as outras células são simplesmente

cópias obtidas ao se re-etiquetar as part́ıculas. A propriedade de tiling é a generalização para

os férmions do teorema, conforme o qual o estado fundamental bosônico não tem nós. A

demonstração da propriedade de tiling baseia-se no fato que o estado fundamental absoluto

ou bosônico não tem nós, e sua energia é menor que a energia do primeiro estado excitado.

Seja o caso hipotético, em que a propriedade de tiling não é verificada para uma autofunção

anti-simétrica φ(x) com autoenergia E. Então,
∑

p Ω(PR) não deve cobrir algumas células

nodais e deverá haver duas células nodais distintas, Ω(R1) e Ω(R2), que devem ter um
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Figura 2.4: Célula nodal Ω(R) onde, segundo a propriedade de tiling, qualquer ponto R
′

fora da célula e fora da superf́ıcie nodal pode ser trazido para dentro da célula nodal pela
permutação P .

contorno em comum e não devem ser relacionadas por uma permutação, Fig. 2.5. Então,

pode-se construir uma função de onda fermiônica com menor energia eliminando-se o nó

(AB) entre as duas células Ω(R1) e Ω(R2). Isto é posśıvel caso o potencial seja local e

razoável, o que significa que não seja infinito em nenhuma parte sobre o nó que separa as

duas células. Então, esta nova função φ
′

(x), definida positivamente em Ω(R1) ∪ Ω(R2) será

nula na outra parte, com Hφ
′

(x) = E
′

φ
′

(x) com energia E
′

< E, isto porque eliminando-se

um nó sempre se minimiza a energia. A função anti-simétrica propriamente definida em todo

o espaço é obtida usando-se o operador de anti-simétrização, φ̃
′

(x) = Aφ
′

(x), que assegura

que a função de onda seja estritamente positiva em Ω(R1)∪Ω(R2), pois do contrário Ω(R1)

e Ω(R2) teriam que ser relacionadas por permutação. Logo, φ̃
′

(x) pode ser normalizada e

ter uma energia variacional dada por

E0 ≤

∫
dxφ̃

′

(x)Hφ̃
′

(x)
∫
dx|φ̃′(x)|2

= E
′

< E. (2.10)

Foi então constrúıdo um limite superior para a energia do estado fundamental menor do que

aquela função de onda inicial φ(x), o que prova que os nós de φ(x) não podem corresponder

aos nós da função de onda exata. Então uma função que não satisfaz a propriedade de tiling

não pode ser uma função de onda do estado fundamental fermiônica.

O potencial de pares deve ser razoável, ou seja infinito apenas nos planos de

coincidência, que são de dimensão dN − d e não separam totalmente duas células nodais
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Figura 2.5: Ω(R) é relacionada por permutação com Ω(R1) mas não com Ω(R2). pode-se
então construir outra função de onda, eliminando o nó (AB), na qual Ω(R) será relacionado
por permutação com Ω(R1) e também com Ω(R2) o que minimiza a energia do estado fun-
damental fermiônico.

para d > 1.

No método de Monte Carlo por nó fixo deve-se verificar que a função de onda

tentativa satisfaz a propriedade de tiling. Se este for o caso, os caminhos aleatórios, tanto

variacional como de nó fixo, podem ser restritos a uma célula nodal apenas, uma vez que

o espaço de fase é o mesmo dos dois lados do nó. A propriedade de tiling não determina o

total de células nodais, apenas estabelece um limite superior para o número de permutações.

A demonstração da propriedade de tiling reproduzida acima não requer que o

estado fundamental seja ou não degenerado. Assim, todos os estados em um subespaço

degenerado deverão ter a propriedade de tiling. Pode-se generalizar este resultado para o

caso onde exista outras simetrias discretas. Suponha que se queira o estado anti-simétrico

mais baixo com paridade ı́mpar com respeito ao operador de inversão R̃. Então, o estado

fundamental terá a propriedade de tiling em relação à ação combinada de P e R̃.

2.1.2 Pontos cŕıticos da superf́ıcie nodal

O cruzamento de duas superf́ıcies nodais deve ocorrer em um ponto cŕıtico R,

onde φ(R) = 0 e ∇φ(R) = 0. Estes são pontos de sela sobre a superf́ıcie nodal.

Vamos fazer uma expansão de Taylor para φ(x) ao redor de um ponto cŕıtico R,

assumindo que o potencial seja finito na vizinhança de R e que a matriz Hessiana da função
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de onda, definida como

H =




∂2φ
∂x1∂x1

∂2φ
∂x1∂x2

· · · ∂2φ
∂x1∂xdN

∂2φ
∂x2∂x1

∂2φ
∂x2∂x2

· · · ∂2φ
∂x2∂xdN

...
...

. . .
...

∂2φ
∂xdN∂x1

∂2φ
∂xdN∂x2

· · · ∂2φ
∂xdN∂xdN



, (2.11)

não se anula, i.e. tem ao menos um elemento diferente de zero. A Laplaciana de φ(x) deve

anular-se em R, pois φ(x) é uma solução da equação de Schrödinger para um potencial

finito, o que implica que a soma dos autovalores da matriz Hessiana deva anularse. Então,

expandindo a função em série de Taylor,

φ(R + x) = φ(R) + (x · ∇)φ |R +
1

2
(x · ∇)2φ |R +...

=
1

2

dN∑

i,j=1

∂

∂x
′

i

∂

∂x
′

j

φ |R ·xixj + ... (2.12)

Vamos supor que dos dN autovalores da matriz Hessiana, m > 0 sejam autovalores nega-

tivos e 0 < n ≤ (dN − m) sejam autovalores positivos. Então, a função de onda φ(x) na

proximidade de R deverá ter a forma

φ =
n+m∑

i=1

aix
2
i , (2.13)

e a hipersuperficie nodal será cônica quadrática.

Se só existem dois autovalores não nulos, então o autovalor positivo deve ter a

mesma magnitude que o autovalor negativo, e os nós devem se cruzar em ângulo reto. Agora,

para três autovalores não nulos, a superf́ıcie nodal deverá ter a forma de um cone de luz como

o da relatividade. Para 4 autovalores diferentes de zero, a superf́ıcie nodal também terá a

forma de um cone de luz (três autovalores positivos e um negativo) ou de um hiperboloide

que se converte em um cone.

A dimensionalidade do ponto cŕıtico é igual ao número de autovalores com valor

zero. Localmente, deverá haver sempre apenas duas células nodais e devem juntar-se em um

ponto cŕıtico para o caso em que m > 1 e n > 1. Se a matriz Hessiana se anula, podem

acontecer situações complicadas. Em duas dimensões, se a primeira derivada que não se
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anula em um ponto cŕıtico é de ordem n [18], então n linhas nodais se cruzam com ângulos

iguais de π/n.

2.2 Posśıveis funções Anti-simétricas

Depois de indicadas as condições exatas que devem ser obedecidas pelos nós, o

problema seguinte na simulação usando Monte Carlo de nó fixo é o de determinar, em um

tempo razoável de computação, quando um nó é cruzado por um caminhante para uma dada

função tentativa anti-simétrica.

Vamos assumir que o sistema seja não polarizado, de modo que o número de

elétrons com spin-up seja igual ao numero de elétrons com spin-down:

I = N↑ = N↓. (2.14)

A função de onda mais simples e comumente usada é o produto de pares, ou a função de

Bijl-Jastrow-Slater [1];

ψ1(x) = e−
P

i<j u(rij)‖ϕi(r
↑
j)‖‖ϕi(r

↓
j)‖, (2.15)

onde rij = ri − rj, u(rij) é a função de correlação de pares e ϕi(r
↑
j) (ϕi(r

↓
j)) é o conjunto de

I orbitais para os elétrons com spin-up (spin-down). ‖...‖ indica o determinante da matriz.

Ambos u(rij) e ϕi(rj) são determinados variacionalmente, ou a partir de cálculos teóricos.

Se os orbitais são determinados a partir da solução exata de um problema local de um-corpo,

então os nós deverão ter a propriedade de tiling. O fator u(rij) não deverá afetar os nós,

pois é real.

Um maneira usual de tornar mais exatos os nós do determinante de Slater é

fazer uma expansão em uma base de determinantes de Slater. Tal expansão converge muito

lentamente devido a dificuldade de descrever a condição de cusp que ocorre quando dois

férmions entram em contato [19]. Um dos sucessos recentes foi o entendimento da estrutura

da função de onda de um ĺıquido quântico de Fermi altamente correlacionado, particular-

mente o ĺıquido He. Bons resultados para a energia de ligação foram obtidos quando os
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efeitos de “backflow” foram considerados no determinantes de Slater [20]. Esta idéia foi

originalmente sugerida por Feynman e Cohen [21], e é derivada a partir da conservação da

corrente de part́ıculas. Em 1993 R.M. Martin [22] mostrou que as correlações de backflow

são também de grande ajuda em sistemas fermiônicos. Resumimos a seguir uma forma de

melhoramento da função de onda através de um método geral baseado na média estocástica

ou em integrais de caminho [23].

Dada qualquer função tentativa ψn(x), pode-se melhorá-la projetando-a com o

hamiltoniano, assim como na Eq. 2.1. Define-se a energia local comoEn(x) = ψn(x)
−1Hψn(x).

Se a função tentativa for exata, a energia local será uma constante. Define-se um processo

de caminho aleatório pela equação de difusão e de “drift” (Equação de Smoluchowski):

−
df(x, t)

dt
= D

N∑

i=1

∇[−∇f(x, t) + 2f(x, t)∇ ln(ψn(x))]. (2.16)

Então, em termos deste processo estocástico, pode-se escrever [24, 25] a função de onda

projetada como uma fórmula generalizada de Feynman-Kac:

ψn+1(x) = e−Hτψn = ψn(x)〈e
−

R τ

0 dtEn(x(t))〉, (2.17)

onde 〈...〉 significa a média sobre o processo estocástico definido na Eq. 2.16, começando

(ou terminando) no ponto x. Note-se que o operador de anti-simétrização é linear e deverá

comutar com o operador de média, assim começaremos com uma versão não anti-simétrica

da função tentativa

ψ1(x) = e−
P

i<j u(rij)

N∏

i

ϕi(ri). (2.18)

Agora calculando a energia local para ψ1(x)

E1(x) = −D
∇2ψ1(x)

ψ1(x)
+ V (x). (2.19)

Calculando ∇2ψ1(x)
ψ1(x)

:

∇2ψ1(x)

ψ1(x)
=

N∑

k=1





[
∇k(−

∑

i<j

u(rij))

]2

+ 2∇k(−
∑

i<j

u(rij)) · ∇k lnϕk(rk) +∇k lnϕk(rk)



 ,

(2.20)
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e considerando que, U = −
∑

i<j u(rij), temos a expressão para energia local

E1(x) = V (x)−D
N∑

k=1

∇2
k[U + lnϕk(rk)]−D

N∑

k=1

{
(∇k)

2 + 2∇kU · ∇k lnϕk(rk)
}
. (2.21)

Fazendo W (x) = V (x)−D
∑N

k=1∇
2
k[U + lnϕk(rk)], finalmente temos

E1(x) = W (x)−D
N∑

i=1

[2∇i lnϕi(ri)∇iU + (∇iU)2], (2.22)

onde W (x) é a soma de funções de um-corpo e dois-corpos e U(x) é o fator de correlação

de pares total. A média em (2.17) não pode ser calculada analiticamente, por isso se faz

uma aproximação crua para a função de onda tentativa melhorada usando uma energia local

otimizada, desta forma aperfeiçoando as funções que aparecem dentro dela. Então, a função

tentativa fermiônica melhorada deve ter a forma

ψ2 = Aψ1(x)e
−τ eE1(x)

= e

[
−

P

i<j u(rij)+
PN

i=1(∇iU)2
]
‖M↑

ij‖‖M
↓
ij‖, (2.23)

com uma nova matriz

Mij = ϕi(rj)e
[∇j lnϕi(rj)·∇j

eU ]. (2.24)

Existem dois novos termos em ψ2(x): o termo exp [∇j lnϕi(rj) · ∇jŨ ] de “backflow”, que é a

correção dentro do determinante e que afeta os nós, e a correção bosônica
∑N

i=1(∇iU)2 [26]

de três-corpos que não afeta os nós. Ũ(x) é um potencial efetivo, simétrico com respeito à

permutações permitidas, e otimizada para cada problema f́ısico.



Caṕıtulo 3

Conjeturas e estruturas nodais

No capitulo anterior foi feito um estudo detalhado sobre a superf́ıcie nodal e suas

propriedades e introduzida a definição de célula nodal. Neste caṕıtulo, na sua primeira

seção, apresentaremos as conjeturas nodais para alguns exemplos simples, e na segunda

seção apresentaremos um método que determina as estruturas nodais para sistemas quânticos

simples.

3.1 Conjeturas nodais

3.1.1 O tripleto do Hélio

A autofunção exata do átomo de Hélio é dada como

φ(x) = φ(x1, y1, z1, x2, y2, z2). (3.1)

O estado com simetria S (L = 0) são rotacionalmente invariantes, assim pode-se fatorar os

três ângulos de Euler [27] fora da função de onda, que fica só com três graus de liberdade

φ = φ(r1, r2, r12). (3.2)

O primeiro estado tripleto de Hélio (1S12S1) deve satisfazer a condição de anti-simetria,

então a troca de dois elétrons deve mudar o sinal da função de onda

φ(r1, r2, r12) = −φ(r2, r1, r12). (3.3)

31
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Se r1 = r2 = r então,

φ(r, r, r12) = −φ(r, r, r12), (3.4)

de onde se conclui que

φ(r, r, r12) = 0. (3.5)

A equação r1 = r2 = r determina portanto a superf́ıcie nodal. O primeiro estado 3S do Hélio

é um dos poucos sistemas para os quais a superf́ıcie nodal é conhecida com exatidão.

O Hiperplano de coincidência, r1 = r2, ou {x1 = x2, y1 = y2, z1 = z2}, é uma

traça sobre a superf́ıcie nodal, é um subconjunto de menor dimensionalidade que a superf́ıcie

nodal. Pois o nó é uma hipersuperficie 5−dimensional e o hiperplano de coincidência tem

dimensão 3. A maior surpresa é que a superf́ıcie nodal tem mais simetria que a função de

onda mesma, pois esta não depende de r12. Surpreendentemente também é independente do

número átomico Z. Então He, Li+, Be2+,... têm a mesma superf́ıcie nodal. Uma função de

onda não fatorável como

φ(r1, r2, r12) 6= χ(r1, r2)ϕ(r12), (3.6)

pode ser escrita como:

φ(r1, r2, r12) = N(r1, r2)e
f(r1,r2,r12). (3.7)

Para o caso em questão, N(r1, r2) = r1 − r2. Toda a anti-simetria está contida na função

nodal N(r1, r2). A função desconhecida f é totalmente simétrica e pode ser escrita como

uma exponencial para que sua positividade seja mantida. N(r1, r2) é uma função polinomial

simples dependente das distâncias inter-part́ıculas.

Esta propriedade se verifica para outros sistemas ou estados?, e o que se pode

afirmar sobre N(r1, r2) em sistemas gerais? Seja

φExata = N(x)ef(x). (3.8)

E chama-se esta como “conjetura nodal forte” que é uma generalização a partir de Hélio de

que a função de onda exata em geral pode ser dada como a Eq. 3.8, onde N(x) deve ser
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também uma função polinomial anti-simétrica de grau finito, e f(x) uma função totalmente

simétrica. Na próxima seção apresentaremos evidencias que o estado fundamental de Li tem

também nós simples. Uma conjetura fraca é que N(x) não possa ser verdadeiramente uma

função polinomial, mas aproximadamente pode ser uma função polinomial anti-simétrica de

grau finito.

3.1.2 Estado fundamental do átomo de Ĺıtio

A aproximação Hartree-Fock Restrita (RHF) [28] para o estado fundamental de

Li é

φRHF = |1s(r1)1s(r2)2s(r3)|

= (1s(r1)2s(r3)− 1s(r3)2s(r1)) 1s(r2). (3.9)

Como no caso do átomo de Hélio, para o Ĺıtio o nó é dado por r1 = r3, onde 1 e 3 são os

dois elétrons com o mesmo spin. Se os dois elétrons com o mesmo spin estão a uma mesma

distância do núcleo então sua função de onda se anula φ = 0. Este nó é exato para o tripleto

de Hélio [8], será que também é exato para o Ĺıtio?.

Embora φRHF não seja uma função de onda boa para o Li, seu nó é surpreen-

dentemente preciso. Por exemplo, a solução numérica por (DMC) com este nó dá uma

energia ERHF = −7.47803(5)a.u. [29] comparado á EExata = −7.47806032a.u. (determinada

experimentalmente) [30] é um bom resultado. A simulação DMC (feita com os mesmo nós)

usando a função de Hylleraas e com amostragem por importância, dá uma energia extrap-

olada E = −7.478060(3)a.u. Assim, a evidência é que o nó por HF seja correto (dentro da

barras de erros destas simulações Monte Carlo). Se isto for certo, então este nó tem uma

simetria maior que φRHF , pois não tem dependência de r2 nem de rij.

Surpreendentemente, talvez a função de onda GVB (GVB-Generalized Valence-

Bond) [31] também tenha os mesmos nós exatos. Mas pode-se afirmar realmente que este

nó é exato? não necessariamente, pois a simetria permutacional não precisa apenas deste
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nó. A função de onda exata, para um 2S puro, requer que

φ = f(r1, r2, r3, r12, r13, r23) + f(r2, r1, r3, r12, r23, r13)

= −f(r3, r2, r1, r23, r13, r12)− f(r2, r3, r1, r23, r12, r13), (3.10)

que não se limita a uma superf́ıcie nodal r1 = r3. Para estudar um nó “quase exato”

se considera uma expansão de Hylleraas para o Li com 250 termos, e com uma energia

variacional EHy = −7.478059a.u. A estrutura nodal 5D desta função foi examinada de duas

maneiras. Primeiro, usando o pacote “Mathematica” para fazer cortes no espaço, e segundo

usando a simulação Monte Carlo para comparar as travesias nodais de φHy com as travesias

de r1 = r3. Dos diferentes cortes não se achou nenhum desvio a partir do nó r1 = r3. Mas

com a simulação se encontra 6 (de 98) cruzes nodais da função Hylleraas que não cruzam

r1 = r3. Com uma verificação detalhada destes 6 cruzes, estes parecem ser devido a erros

de arredondamento da expansão de Hylleraas truncado. A questão assim parece não ser

resolvida por estes meios numéricos.

White e Stillinger [32] determinaram os nós para 3 elétrons interagentes por uma

mola harmônica (chamado Ĺıtio harmônico) e argumentaram, usando teoria de perturbações,

que r1 = r3 não é nó exato para átomo de Li em seu estado fundamental. Eles encontraram

que as correlações com um elétron em r2 distorsionam os nós de HF para uma esferóide, da

forma de uma pera, mas só uma pequena quantidade.

3.2 Estruturas Nodais

Começamos esta seção mencionando uma propriedade muito importante derivada

por Ceperley [23]. Sejam três part́ıculas i, j, k em um sistema de férmions com spin polar-

izados e com uma função de onda φ(x). Diz-se que as part́ıculas i, j, k são conexas, se existe

um caminho de tripla troca ijk → jki que não cruza um nó de φ(x), i.e., |φ(x)| > 0 ao longo

do caminho de troca, então esta função de onda tem só duas células nodais.

A função de onda de um sistema de férmions não interagentes com spin polariza-
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dos dentro de um poço potencial harmônico 1D é dada através do determinante de Slater

φ(1, · · · , N) = det[φk(xi)] (3.11)

onde φk(xi) = cke
−x2

iHk−1(xi), Hk(xi) é o polinômio de Hermite de grau k, e ck é a constante

de normalização, então

φ(1, · · · , N) = Ce−x
2
1/2e−x

2
2/2 · · · e−x

2
N/2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 2x1 · · · HN−1(x1)
1 2x2 · · · HN−1(x2)
...

...
. . .

...
1 2xN · · · HN−1(xN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (3.12)

Omitindo-se os pré-fatores e transformando o determinante de Slater para monômios, a

função de onda transforma-se em um determinante de Vandermonde

φ1D(1, · · · , N) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 x1 x2
1 · · · xN−1

1

1 x2 x2
2 · · · xN−1

2
...

...
...

. . .
...

1 xN x2
N · · · xN−1

N

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

=
∏

1≤i<j≤n

(xj − xi), (3.13)

os nós são encontrados cada vez que um férmion passar por cima do outro. Qualquer

permutação atravessa um nó, portanto devem existir N ! células nodais. Este resultado é

também válido para outros modelos 1D, inclusive para sistemas interagentes. Agora vejamos

o caso bidimensional, um poço potencial harmônico 2D. As funções orbitais são φnm(x, y) =

cnmHn(x)Hm(y), n,m = 0, 1, · · · Como no caso anterior podemos omitir os pré-fatores e ter

um arranjo em monômios,

φ2D(1, · · · , N) = det{1, x, y, · · · , xnym, · · · }

=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 x1 y1 x2
1 y2

1 x1y1 · · · xn1y
m
1 · · ·

1 x2 y2 x2
2 y2

2 x2y2 · · · xn2y
m
2 · · ·

...
...

...
...

...
...

. . .
...

. . .

1 xN yN x2
N y2

N xNyN · · · xnNy
m
N · · ·

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (3.14)

Os estados de camada completa e o tamanho do sistema são etiquetados por M = 1, 2, · · · ,

onde n+m ≤M e o numero de férmions é dada como N = (M + 1)(M + 2)/2. Para o caso
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Figura 3.1: Configurações fermiônicas diferentes para φ2D(1, 2, 3): a configuração (a) per-
tence à célula nodal positiva, (b) pertence ao nó, e (b) pertence à célula nodal negativa.

M = 1 temos três part́ıculas com uma função de onda

φ2D(1, 2, 3) =

∣∣∣∣∣∣

1 x1 y1

1 x2 y2

1 x3 y3

∣∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣∣

1 x1 y1

1− 1 x2 − x1 y2 − y1

1− 1 x3 − x1 y3 − y1

∣∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣∣

1 x1 y1

0 (x2 − x1) (y2 − y1)
0 (x3 − x1) (y3 − y1)

∣∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣
(x2 − x1) (y2 − y1)
(x3 − x1) (y3 − y1)

∣∣∣∣

= z0 · (r21 × r31). (3.15)

No último passo se faz uma extensão “virtual” das coordenadas 2D à 3D, assim ri =

(xi, yi, 0), rij = ri − rj, e z0 é um vetor unitário na direção da terceira dimensão.

A Fig. 3.1 mostra que ψ2D(1, 2, 3) tem duas células nodais, um quando o sistema

z0, r21 e r31 satisfazem a regra da mão direita e outra quando satisfazem a regra da mão

esquerda. Os nós são encontrados quando as três part́ıculas são co-lineares, i.e. r21×r31 = 0.

Neste caso as part́ıculas são conectados pela tripla troca e não existe nenhum cruzamento

de nó (rodando um triângulo equilátero).

Para um sistema geral de tamanho M > 1 as part́ıculas são localizadas dentro

de um triângulo de pascal como na Fig. 3.2. Por exemplo, para M = 2, se tem 6 part́ıculas

indicadas na Fig. 3.2, e sua função de onda é
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Figura 3.2: Férmions colocados em um triângulo de Pascal; os ćırculos representam as
posições das part́ıculas e dentro do ćırculo estão as etiquetas das part́ıculas.

φ2D(1, · · · , 6) = det{1, x, y, x2, xy, y2}

=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 1 1 1 1 1
x0 x1 x0 x2 x1 x0

y0 y0 y1 y0 y1 y2

x2
0 x2

1 x2
0 x2

2 x2
1 x2

0

x0y0 x1y0 x0y1 x2y0 x1y1 x0y2

y2
0 y2

0 y2
1 y2

0 y2
1 y2

2.

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (3.16)

Fazendo as seguintes operações elementais de linhas e colunas, L6← L6− (y0)L3, P : C3↔

C4, L5 ← L5 − (y0)L2, C4 ← C4 − C1, C5 ← C5 − C2, C6 ← C6 − C3, P : L3 ↔ L4, e

L4← L4− (y0)L1, temos

φ2D(1, · · · , 6) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 1 1 0 0 0
x0 x1 x2 0 0 0
x2

0 x1
1 x2

2 0 0 0
0 0 0 1 1 1
0 0 0 x0 x1 x0

0 0 0 y1 y1 y2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

· (y1 − y0)(y1 − y0)(y2 − y0), (3.17)

portanto

φ2D(M = 2) =

∣∣∣∣∣∣

1 1 1
x0 x1 x2

x2
0 x2

1 x2
2

∣∣∣∣∣∣
·

∣∣∣∣∣∣

1 1 1
x0 x1 x0

y1 y1 y2

∣∣∣∣∣∣
· (y1 − y0)

2(y2 − y0)

= φ1D(1, 2, 4)φ2D(3, 5, 6)(y1 − y0)
2(y2 − y0)

=
2∏

i=1

(yi − y0)
niφ1D(1, 2, 4)φ2D(3, 5, 6, ), (3.18)

sendo ni o número de part́ıculas sobre a linha y = yi na Fig. 3.2. Um dos fatores é a função

de onda 2D para o sistema de tamanho M − 1. A mesma estrutura de fatoração é obtida
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para um M arbitrário e, obviamente esta pode ser aplicada recursivamente. Então a função

de onda para um sistema geral de tamanho M é dada por

φ2D(M) = ±

M∏

i>1

(yi − y0)
niφ1D(I0)φ2D(1, · · · , N/I0)

= ±
M−1∏

l=0

[
φ1D(Il)

M∏

i>l

(yi − yl)
ni

]
, (3.19)

onde Il = i
(l)
1 , · · · , i

(l)
M+1−l representam as etiquetas das part́ıculas localizadas sobre a linha l

e (1, · · · , N/I0) representa que as etiquetadas com I0 são omitidas a partir de 1, · · · , N . O

sinal (±) depende do número de troca das filas e do ordenamento atual das part́ıculas. A

Eq. 3.19 tem invariância translacional. Para aplicar indução assume-se que a tripla troca

conecta todas as part́ıculas do sistema de tamanho M . O mesmo deve ser verdade para um

sistema de tamanho M + 1 (ver Fig. 3.2), para provar isto fatoramos a função ψ2D(M + 1)

em termos da função ψ2D(M). Como para o caso da Eq. 3.18 a linha y = y0 é fatorada; um

dos fatores é a função de onda φ2D(M) para um sistema de tamanho M , e contém todas

as novas part́ıculas incorporadas para o sistema de tamanho M + 1 exceto a part́ıcula em

(xM+1, y0). Inicialmente pressupõe-se que tal sistema tenha todas as part́ıculas conexas, de

onde então até agora todas as part́ıculas do sistema M + 1 estão conexas exceto a part́ıcula

em (xM+1, y0). Se agora em vez de fatorar a linha horizontal (y = y0), fatoramos a linha

vertical x = x0, então comprovaremos que a part́ıcula em (xM+1, y0) é também conexa com

os demais, assim terminamos com a prova de que todas as part́ıculas do sistema M +1 estão

conexas. Agora podemos afirmar a partir da propriedade já antes mencionada que todo o

sistema de férmions não interagentes com spin polarizados em um poço potencial harmônico

tem só duas células nodais para qualquer valor de M . O mesmo resultado pode ser obtido

para o caso de férmions interagentes. Sabe-se que um sistema de spins não polarizados não

interagentes tem múltiplas células nodais, porém as interações e correlações de muitos corpos

quase sempre reduzem as múltiplas células nodais a um mı́nimo de duas células nodais [33].



Caṕıtulo 4

Resultados e Discussão

Nesta dissertação, apresentamos os detalhes do Método Monte Carlo Quântico

por Difusão e as dificuldades que este método tem para resolver sistemas fermiônicos, o

chamado “problema de sinais fermiônicos”. O nosso trabalho foi enfocado em entender as

propriedades dos nós fermiônicos e procurar melhorar os métodos até agora conhecidos para

solucionar o problema dos nós fermiônicos. Começaremos nossa discussão esclarecendo que a

condição de anti-simétria fermiônica não dá toda a informação que se precisa para determinar

os nós com exatidão, esta condição só indica que duas configurações fermiônicas relacionadas

por permutação ı́mpar devem ter necessariamente sinais contrários. Isto é mostrado melhor

na Fig. 4.1, onde as configurações fermiônicas a e a
′

relacionadas por permutação ı́mpar têm

sinais contrários, da mesma maneira que b
′

que é uma permutação ı́mpar de b têm sinais

contrários entre eles. Nosso problema está em que não podemos afirmar nada à respeito dos

sinais de a e b, os quais não são relacionadas por nenhuma permutação. Em outras palavras,

não podemos afirmar se eles têm o mesmo sinal ou contrarios. Todo sistema fermiônico dever

ter minimamente duas células nodais, a quantidade de células nodais e a topologia nodal

devem ser determinadas a partir do potencial de interação dos férmions e corrigidas pela

fator de correlação fermiônica.

Outro exemplo muito interessante é o de três férmions 1D. Na Fig. 4.2 mostra-

se o espaço de configurações deste sistema. Cada vértice representa uma configuração

fermiônica, os três vértices de um mesmo triângulo estão relacionados por permutação par,

39
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Figura 4.1: Permutação de duas part́ıculas 2D: as configurações a
′

e a, e b
′

e b são rela-
cionadas por permutação respectivamente.

e os vértices dos triângulos diferentes são relacionados por permutação ı́mpar. Aplicando

todas as permutações posśıveis para às configurações que estão dentro de uma célula nodal

conseguimos encontrar todas as células nodais restantes, isto para uma função de onda que

satisfaz a propriedade de tiling.

4.1 Determinação dos nós fermiônicos a partir da ação

clássica

Apresentamos aqui uma idéia para a determinação dos nós usando os conheci-

mentos da aproximação semi-clássica da mecânica quântica. Segundo esta aproximação a

função de onda pode ser determinada a partir do conhecimento da ação clássica S(r, t) do

sistema

ψ(r, t) = eiS(r,t)/ℏ, (4.1)

onde definimos a S(r, t) como uma função complexa de variável real

S(r, t) = S0(r, t) + iS1(r, t), (4.2)

onde S0 e S1 são funções reais, e i é o número imaginário. Então a função de onda se escreve

como

ψ(r, t) = eiS0(r,t)/ℏ · e−S1(r,t)/ℏ. (4.3)
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Figura 4.2: Permutação de três part́ıculas 1D: cada vértice representa uma configuração
fermiônica: os três vértices de um mesmo triângulo são relacionados por permutação par, e
os vértices de triângulos diferentes são relacionados por permutação ı́mpar.

Substituindo a Eq. 4.3 na equação de Schrödinger dependente de tempo, temos

−
ℏ

2

2m
ψ(r, t) + V (r)ψ(r, t) = iℏ

∂

∂t
ψ(r, t)

−
ℏ

2

2m
∇2

[
eiS0/ℏ · e−S1/ℏ

]
+ V (r)eiS0/ℏ · e−S1/ℏ = iℏ

∂

∂t

[
eiS0/ℏ · e−S1/ℏ

]

i

[
1

m
∇S0 · ∇S1 −

ℏ

2m
∇2S0

]
+

[
(∇S0)

2

2m
−

(∇S1)
2

2m
+

ℏ

2m
∇2S1 + V (r)

]
= −i

∂S1

∂t
−
∂S0

∂t
. (4.4)

igualando as partes imaginárias e reais de ambos membros da Eq. 4.4 respectivamente,

conseguimos o sistema de equações

1

m
∇S0 · ∇S1 −

ℏ

2m
∇2S0 = −

∂S1

∂t
(4.5)

(∇S0)
2

2m
−

(∇S1)
2

2m
+

ℏ

2m
∇2S1 + V (r) = −

∂S0

∂t
. (4.6)

As Eqs. 4.5 e 4.6 deve ser resolvida simultaneamente. Então, o desafio é encontrar S0 e S1

e com esta informação encontrar os nós da função de onda, a partir da Eq. 4.3 é facil ver

que a localização dos nós deve ser determinada pelo fator eiS0/ℏ, pois e−S1/ℏ é sempre real e

positivo e não deve afetar os nós. Portanto, o interesse maior é encontrar uma maneira de



4.2 Otimização via backflow da energia para sistema de pontos quânticos 42

relacionar S0 com os nós fermiônicos. Esta nossa sugestão ainda é inconclusa, mas a intenção

é mostrar uma alternativa nova para atacar o problemas de sinais fermiônicos, certamente a

função ação clássica nós deve dar alguma informação.

4.2 Otimização via backflow da energia para sistema

de pontos quânticos

Pontos quânticos são regiões nanométricas do espaço onde os elétrons são con-

finados por meio de campos eletrostáticos [34]. Tipicamente o campo confinante deve ser

fornecido, por exemplo, pela aplicação de uma voltagem em um gás de elétrons confina-

dos bidimensionalmente em uma hetero-estrutura semicondutora. Do ponto de vista da

simulação, um tal ponto quântico pode ser modelado como um sistema de elétrons confina-

dos parabolicamente em duas dimensões. O operador Hamiltoniano deste sistema pode ser

escrito como

H = −
ℏ

2

2m
∇2 +

∑

i<j

e2

|ri − rj|
+

∑

i=1

1

2
mω2r2

i , (4.7)

onde e é a magnitude da carga eletrônica, e ri = |ri|. Para a simulação por Monte Carlo

Quântico assumimos uma função de onda tentativa constrúıda mediante o determinante de

Slater a partir dos orbitais

ϕn,±|m|(r) ∼ (x± iy)|m|L
|m|

n′ (r2)e−
r2

2 , (4.8)

onde m é o número quântico de momento angular, n é o número quântico principal e n
′

=

(n − |m|)/2. L
|m|

n
′ é o polinômio associado de Laguerre. Os orbitais na Eq. 4.8 são funções

complexos, e trabalhar com números complexos no programa conduz a uma codificação

lenta, consumindo o duplo do tempo CPU do que normalmente precisaria. Para evitar este

problema, precisamos transformar os orbitais complexas em funções orbitais reais.

Sabe-se que as combinações lineares das funções orbitais também devem satisfazer

a equação de Schrödinger. Então tendo em mente isto e considerando que o movimento do

centro de massa pode ser separado do movimento relativo como consequência do potencial
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parabólico [35], considera-se a aproximação

x± iy → x̃± ỹ ≡ (x− xCM)± (y − yCM), (4.9)

onde (CM =Centro de massa), pois nosso interesse é o estado fundamental, e a equação

anterior assegura que o movimento de CM se restringe ao estado com menor energia.

Os pontos quânticos constituem um sistema quase ideal para o estudo das pro-

priedades f́ısicas de sistemas bidimensionais de elétrons fortemente correlacionadas e lat-

eralmente confinados por um potencial externo. Do ponto de vista teórico, a simulação

computacional tem alcançado grande sucesso onde métodos semi-emṕıricos e a aproximação

anaĺıtica têm encontrado dificuldades. Nestes sistemas, tanto o efeito de muitos corpos como

o comportamento individual de cada elétron desempenham um papel importante.

No capitulo 2 mostramos a técnica desenvolvida por Ceperley [23], que consiste

em otimizar os nós fermiônicos de uma função de onda tentativa considerando o efeito da

correlação fermiônica, denominado efeito de “blackflow”, onde as funções orbitais de um-

corpo e então os elementos do determinante de Slater são alteradas mediante a Eq. 2.24. O

ingrediente essencial de backflow é a mudança das coordenadas eletrônicas ri que aparecem

no determinante de Slater da Eq. 2.15 pelas correspondentes coordenadas de quase-part́ıculas

[19]

ri = ri +
N∑

j=1
(j 6=i)

η(rij)(ri − rj), (4.10)

onde rij = |ri − rj|. Em sistemas uniformes, muda-se o orbital de uma part́ıcula simples

eikl·ri por eikl·ri , o que assegura que a correlação entre elétrons i e j depende do momento

kl do estado ocupado pelo elétron i. A função ótima η(rij) é usualmente determinada

variacionalmente. Ceperley, Kwon, and Martin (1998) [36] encontraram que a introdução

de backflow reduz significantemente as energias de VMC (Variational Monte Carlo) e DMC

de um gás de elétrons 3D uniformes e à altas densidades. Sem embargo o uso de backflow

aumenta o custo computacional dos cálculos QMC significantemente.

Aqui nos propomos otimizar os resultados para um sistema de pontos quânticos
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n |m| ϕn,m

0 0 e−
eωr2

2

1 x̃e−
eωr2

2

1 1 ỹe−
eωr2

2

Tabela 4.1: Orbitais considerados sem backflow para o ponto quântico.

η(rij) = λbfrij η(rij) = λbfe
−r2

ij η(rij) = λbf
1+r2

ij

1+r2

ij+r4

ij

3.506(6) 3.495(3) 3.458(4)

Tabela 4.2: Energia do dois elétrons com spin paralelos em um ponto quântico.

de dois elétrons com spin polarizados e confinados dentro de um potencial parabólico, con-

siderando a correção de backflow, i.e. nosso sistema tem um Hamiltoniano dada na Eq. 4.7.

Sugerimos uma função η(rij) das formas

η(rij) = λbfrij λbf = 0.1; (4.11)

η(rij) = λbfe
−r2ij λbf = 0.5; (4.12)

η(rij) = λbf
1 + r2

ij

1 + r2
ij + r4

ij

λbf = 0.25, (4.13)

onde λbf é um parâmetro de corte e foi otimizado para cada tipo de função η(rij) proposta.

Vamos fazer a simulação usando e implementando o programa apresentada por Nilton [37].

Este programa foi testado aplicando-o para o caso de dois elétrons não polarizados, dando

uma energia do estado fundamental bosônico E0 = 3.000(2). E a simulação para o caso de

dois elétrons polarizadas sem backflow, deu um resultado para a energia do estado funda-

mental fermiônico E0 = 3.600(1). As funções orbitais aproximadas sem backflow para nosso

sistema considerado são dadas na Tab. 4.1 [38].

Finalmente mostramos os resultados considerando a correção de backflow na Tab.

4.2, o número de caminhantes considerado é N = 1000, o número de passos de Monte Carlo

nstep = 1000, δτ = 0.00001, e uma energia tentativa ET = 3.0.



Caṕıtulo 5

Conclusão

Neste trabalho, estudamos detalhadamente o método do Monte Carlo por difusão,

que é um método de grande importância para investigar sistemas quânticos de muitos corpos.

O método DMC é um método simples com caracteŕısticas boas para resolver com grande

exatidão sistemas quânticos. A grande dificuldade deste método está em que: primeiro, a

função de Green, necessária para a iteração Monte Carlo nem sempre é calculada analitica-

mente; então faz-se necessária uma aproximação de tempo curto, onde o tempo imaginário τ

é subdividido em intervalos muito pequenos δτ , para em seguida calcular a função de Green

analiticamente para cada intervalo. Os efeitos desta aproximação nos resultados podem ser

reduzidos grandemente por extrapolação para δτ = 0. Segundo, para o caso fermiônico não

é permitido tratar a função de onda estritamente como uma densidade de probabilidade,

e isto é resolvido parcialmente pela aproximação de nó fixo. Esta aproximação tem maior

relevância para sistemas cuja superf́ıcie nodal exata é facilmente determinada, mas na maio-

ria dos casos isto é muito dif́ıcil. A aproximação de nó fixo é uma técnica importante, mas

é incompleta, pois depende da exatidão dos nós, e precisa de outro método que possa deter-

minar os nós. Encontrar um método que determine com exatidão a posição dos nós é todo

um desafio.

Durante o trabalho, apresentamos também as propriedades das superf́ıcies nodais

e das células nodais. Uma propriedade de muita relevância é a propriedade de tiling porque

serve para testar se a posição de uma superf́ıcie nodal tentativa é boa ou não e desta forma
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melhorar os nós de nossa função tentativa. Entretanto, esta propriedade não resolve total-

mente o problema dos sinais fermiônicos, pois esta não determina o numero de células nodais

que aquele sistema pode ter. No capitulo 3, comentamos sobre uma propriedade de muito

interesse que serve para estudar as estruturas nodais. Esta propriedade refere-se à conec-

tividade das configurações fermiônicas. Aplicando esta propriedade, é posśıvel determinar

se um sistema quântico tem duas ou mais células nodais.

Apresentamos também, na seção final do caṕıtulo 2, a otimização da função

tentativa considerando-se os efeitos da correlação fermiônica chamados de efeitos de backflow,

o que em essência consiste em uma mudança das coordenadas Eq. 4.7. Esta correção

minimiza a energia, como foi comprovado na simulação que realizamos para um sistema de

pontos quânticos, isto devido a que o potencial de correlação fermiônica é de carater repulsivo,

esta correção de backflow é mais relevante para sistemas altamente correlacionados. Isto é

uma forma de otimizar a superf́ıcie nodal. A implementação desta correção de backflow na

simulação é muitas vezes complexa, dependente do sistema f́ısico, e a maior dificuldade de

implementar esta correção esta em encontrar uma otima função η(rij). Tentamos incorporar

o backflow para o caso de átomo de Ĺıtio e para o Ĺıtio artificial, porém a complexidade

da função de onda tentativa para estes sistemas não permitiu uma rápida implementação

computacional até agora. Mas implementamos um caso simples de pontos quanticos de

dois elétrons polarizados e não polarizados. Os resultados demonstraram o que se tinha

comentado, mostrou um melhoramento nos resultados para a energia. De fato a correção

backflow é uma boa alternativa para otimizar a função de onda tentativa.

O gradiente do potencial calculado em uma superf́ıcie nodal verdadeira não deve

ter componente perpendicular à superf́ıcie nodal considerada. Isto é devido a que o fluxo

neto de difusão de caminhantes é nulo. Isto pode ser uma forma de testar a qualidade de

uma superficie nodal. Ainda que nosso avance não foi relevante no sentido de resolver o

problema de sinais fermiônicos, fica aberto este assunto. Do entendimento detalhado deste

problema pode-se gerar um futuro melhoramento mais significativo neste problema.
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Perspectivas futuras

O fluxo neto de difusão de caminhantes que cruza um elemento de uma superf́ıcie

nodal pode ser usado para identificar a direção na qual um elemento da superf́ıcie nodal dev-

eria ser movido. A implementação computacional desta idéia poderia melhorar os resultados

por nó fixo.



Apêndice A

Representação integral da equação de
Schrödinger

A equação de Schrödinger independente do tempo para o caso particular do au-

toestado |Φ0〉 com autovalor E0, é dada como

H|Φ0〉 = E0|Φ0〉, (A.1)

onde H = T + V é o hamiltoniano. Uma solução formal da equação anterior é obtida

operando pelo lado esquerdo com o operador inverso H−1

H−1H|Φ0〉 = E0H
−1|Φ0〉

|Φ0〉 = E0H
−1|Φ0〉. (A.2)

Como H é um operador diferencial, então H−1 deve ser um operador integral. Para deduzir

a forma integral da equação de Schrödinger, introduzimos um conjunto completo de estados

de posição,
∫ ∞

−∞
|x〉〈x|dx, entre H−1 e |Φ0〉, e multiplicamos pela esquerda pelo estado de

posição 〈y| para obter

〈y|Φ0〉 = E0〈y|H
−1

∫ ∞

−∞

|x〉〈x|Φ0〉dx

= E0

∫ ∞

−∞

〈y|H−1|x〉〈x|Φ0〉dx. (A.3)

Definimos a função de Green associada com H como

G(y, x) ≡ 〈y|H−1|x〉, (A.4)
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que é a representação espacial de H−1. Então a representação integral da equação de

Schrödinger é

Φ0(y) = E0

∫ ∞

−∞

G(y, x)Φ0(x)dx. (A.5)

Agora podemos resolver a equação anterior por interações escolhendo uma função de onda

inicial φ(0) e uma energia tentativa ET que se aproximam à Φ0 e E0 respectivamente, e têm

a forma de series,

φ(n+1)(y) = ET

∫ ∞

−∞

G(y, x)φ(n)(x)dx. (A.6)

A convergência desta série será examinada depois, antes vamos especificar G(y, x). Por

definição,

HH−1|Φ0〉 = |Φ0〉. (A.7)

Aplicando 〈y| pela esquerda, conseguimos

〈y|Φ0〉 = 〈y|H

∫ ∞

−∞

H−1|x〉〈x|Φ0〉dx. (A.8)

Como 〈y|H+ = H(y)〈y|, devido à hermiticidade de H, temos

〈y|Φ0〉 =

∫ ∞

−∞

H(y)〈y|H−1|x〉〈x|Φ0〉dx

Φ0(y) =

∫ ∞

−∞

H(y)G(y, x)Φ0(x)dx, (A.9)

de acordo com a propriedade da função delta de Dirac

f(x) =

∫ ∞

−∞

δ(x− y)f(y)dy, (A.10)

comparando a Eq. A.9 e a Eq. A.10 vemos que a função G(y, x) satisfaz

H(y)G(y, x) = δ(y − x). (A.11)

O caso inverso também é posśıvel,

H(x)G(y, x) = δ(y − x). (A.12)
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A função de Green de um operador hermitiano, tal como o Hamiltoniano, é

simétrica, i.e. G(y, x) = G(x, y). Para demôstrar esta propriedade começaremos com Eq.

A.2, aplicando a conjugação complexa

|Φ0〉 = E0H
−1|Φ0〉

|Φ0〉
+ = E∗

0 |Φ0〉
+(H−1)+

〈Φ0| = E0〈Φ0|H
−1, (A.13)

já que (H−1)+ = H−1 e E∗
0 = E0. Logo, multiplicando por |y〉 pela direita, temos

〈Φ0|y〉 = E0〈Φ0|

∫ ∞

−∞

|x〉〈x|H−1|y〉dx

Φ∗
0(y) = E0

∫ ∞

−∞

Φ∗
0(x)G(x, y)dx. (A.14)

Comparando esta última equação com a Eq. A.5 vemos que G(x, y) = G(y, x) para funções

de onda reais Φ0 = Φ∗
0. Expandimos a função de Green em autofunções de H para entender

a convergência da Eq. A.6

G(y, x) =
∞∑

k=0

bkΦk(x)Φk(y), (A.15)

e resolvemos para bk. Substituindo a expressão anterior no lado esquerdo da Eq. A.11 temos

HG(y, x) =
∞∑

0

bkEkΦk(x)Φk(y). (A.16)

Da mesma forma, a função delta de Dirac do lado direito da Eq. A.8 pode ser expandida

como

δ(x− y) =
∞∑

k=0

Φk(x)Φk(y). (A.17)

Igualando a Eq. A.16 e a Eq. A.17, concluimos que bk = E−1
k , então

G(y, x) =
∞∑

k=0

E−1
k Φk(x)Φk(y). (A.18)

Expandindo a função φ(0) em termos dos autofunções de H, e usando a equação anterior se
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pode testar a convergência da Eq. A.6

φ(1)(y) = ET

∫ ∞

−∞

G(y, x)φ(0)(x)dx

= ET

∫ ∞

−∞

∞∑

k=0

E−1
k Φk(x)Φk(y)

∞∑

i=0

ciΦi(x)dx

= ET

∞∑

i,k=0

E−1
k ciΦk(y)

∫ ∞

−∞

Φk(x)Φi(x)dx

= ET

∞∑

i,k=0

E−1
k ciΦk(y)δik

=
∞∑

k=0

ET
Ek

ckΦk(y). (A.19)

Logo, continuando sucessivamente com as iterações

φ(2)(y) = ET

∫ ∞

−∞

G(y, x)φ(1)(x)dx

=
∞∑

k=0

[ET
Ek

]2

ckΦk(y)

φ(n)(y) =
∞∑

k=0

[ET
Ek

]n
ckΦk(y), (A.20)

onde ck são os coeficentes da expansão de φ(0). Se |E0| < |E1| < |E2|, etc. Então, φ(∞) deve

ser dominada pelo termo do estado fundamental.



Apêndice B

Determinação da função tentativa

Apresentamos aqui uma forma de determinar eficientemente uma função tentativa

para uma futura simulação Monte Carlo de Difusão

Ψ = ψαψβS, (B.1)

onde ψα e ψβ são os determinantes de Slater constrúıdos a partir dos orbitais de um elétron

com spin de tipo α e β respectivamente, e a função de correlação S é da forma Padé-Jastrow,

S = Πu,ve
Uuv , (B.2)

onde u e v são as combinações de posições eletrônicas e nucleares. A força quântica é

relacionada ao gradiente de Ψ por,

FQ(x) = 2
∇Ψ(x)

Ψ(x)

= 2

[
∇(ψα(x)ψβ(x)S(x))

ψα(x)ψβ(x)S(x)

]

= 2

[
(∇ψα(x))ψβ(x)S(x)

ψα(x)ψβ(x)S(x)
+
ψα(x)(∇ψβ(x))S(x)

ψα(x)ψβ(x)S(x)
+
ψα(x)ψβ(x)(∇S(x))

ψα(x)ψβ(x)S(x)

]

= 2

[
∇ψα(x)

ψα(x)
+
∇ψβ(x)

ψβ(x)
+
∇S(x)

S(x)

]
. (B.3)

A energia local é a combinação do potencial V (x) (que é independente de Ψ(x)) e a Lapla-

ciana de Ψ(x),

EL(x) = V (x)− 1/2

∑Nel

i=1∇
2
iΨ(x)

Ψ(x)
. (B.4)
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O termo de Laplaciano é

∑

i

∇2
iΨ(x)

Ψ(x)
≡

∑

i

{
∇2
i [ψα(x)ψβ(x)S(x)]

ψα(x)ψβ(x)S(x)

}

≡
∑

i

{
∇2
iψα(x)

ψα(x)
+
∇2
iψβ(x)

ψβ(x)
+
∇2
iS(x)

S(x)
+ 2

[
∇iψα(x)

ψα(x)
·
∇iψβ(x)

ψβ(x)

]}

+2
∑

i

{[
∇iψα(x)

ψα(x)
+
∇iψβ(x)

ψβ(x)

]
·

[
∇iS(x)

S(x)

]}
. (B.5)

O cálculo da energia potencial e parte de correlação da função de onda requerem uma ordem

de N2 operações para um sistema de N elétrons. Entretanto, os cálculos dos determinantes

e suas derivadas têm operações da ordem de N3
α +N3

β . Portanto, devemos calcular o deter-

minante da forma mais eficiente posśıvel. Para fazer isto, primeiro observamos que a Eq.

1.44 só precisa da determinação da razão dos determinantes.

Consideremos a razão Ψ(y)/Ψ(x), ignorando por ora o fator de correlação. A

simulação Monte Carlo considerada neste trabalho considera o movimento de um simples

caminhante em um intervalo de tempo Monte Carlo. Então, os dois determinantes ψ(y) e

ψ(x) diferem só em uma Coluna. O determinante de Slater em x = (x1, x2, ..., xn) é

ψ(x) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕ1(x1) ϕ1(x2) · · · ϕ1(xn)
ϕ2(x1) ϕ2(x2) · · · ϕ2(xn)

...
...

. . .
...

ϕn(x1) ϕn(x2) · · · ϕn(xn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

, (B.6)

que pode ser abreviado como,

ψ(x) = |ϕ1(x1)ϕ2(x2) · · ·ϕn(xn)|. (B.7)

Usamos uma ψ minúscula para indicar o isolamento da parte determinante da função de

onda. O spin foi exclúıdo, portanto n é igual a Nα ou Nβ. O movimento de um simples

caminhante i desde xi ate yi (i.e., de x = (x1, · · · , xi, · · · , xn) para y = (x1, · · · , yi, · · · , xn))

requer a avaliação da razão,

ψ(y)

ψ(x)
=
|ϕ1(x1) · · ·ϕi(yi) · · ·ϕn(xn)|

|ϕ1(x1) · · ·ϕi(xi) · · ·ϕn(xn)|
. (B.8)

Para calcular esta razão, definimos a matriz de Slater como

Dij(x) ≡ ϕj(xi). (B.9)
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A inversa da matriz de Slater é a matriz adjunta dos co-fatores dividido pelo determinante

da matriz de Slaters, i.e.

D−1
ji = Cij/ψ, (B.10)

a matriz co-fator é dada como Cij = (−1)i+jMij, onde

Mij =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕ1(x1) · · · ϕ1(xi−1) ϕ1(xi+1) · · · ϕ1(xn)
...

. . .
...

...
. . .

...
ϕj−1(x1) · · · ϕj−1(xi−1) ϕj−1(xi+1) · · · ϕj−1(xn)
ϕj+1(x1) · · · ϕj+1(xi−1) ϕj+1(xi+1) · · · ϕj+1(xn)

...
. . .

...
...

. . .
...

ϕn(x1) · · · ϕn(xi−1) ϕn(xi+1) · · · ϕn(xn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (B.11)

A partir da Eq. B.10 temos

1

ψ(x)
=
D−1
ji (x)

Cij(x)
. (B.12)

Por definição, ψ(y) pode ser expandida em termos dos co-fatores

ψ(y) =
∑

j

Dij(y)Cij(y). (B.13)

A partir das Eq. B.12 e Eq. B.13 temos

ψ(y)

ψ(x)
=

∑

j

Dij(y)Cij(y)
D−1
ji (x)

Cij(x)
, (B.14)

como Cij(y) = Cij(x) para i fixo e j entre 1 e n, então se pode ver que a Eq. B.14 se reduz a

ψ(y)

ψ(x)
=

∑

j

Dij(y)D
−1
ji (x). (B.15)

A utilidade da Eq. B.15 esta em que ψ(y) não precisa ser calculada, mas a inversa da matriz

em x é calculada, e a razão desejada é obtida através da Eq. B.15. A nova matriz inversa

(em y) é calculada somente se o movimento de x a y for aceito. De uma maneira similar as

derivadas são calculadas assim,

∇iψ(x) = ∇i[
∑

j

Dij(x)Cij(x)]

=
∑

j

[∇iϕj(xi)]Cij(x), (B.16)
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pois Cij(x) não depende de xi e então não é afetado pelo gradiente. Ademais

∇iψ(x)

ψ(x)
=

∑

j

[∇iϕj(xi)]Cij(x)
D−1
ji (x)

Cij(x)

=
∑

j

[∇iϕj(xi)]D
−1
ji (x), (B.17)

e

∇iψ(y) =
∑

j

[∇iϕj(yi)]Cij(y)

=
∑

j

[∇iϕj(yi)]Cij(x)

=
∑

j

[∇iϕj(yi)]D
−1
ji (x)ψ(x)

= ψ(x)
∑

j

[∇iϕj(yi)]D
−1
ji (x). (B.18)

Então

∇iψ(y)

ψ(y)
=
ψ(x)

ψ(y)

∑

j

[∇iϕj(yi)]D
−1
ji (x). (B.19)

Da mesma maneira

∇2
iψ(x)

ψ(x)
=

∑

j

∇2
i [ϕj(xi)Cij(x)]

D−1
ji (x)

Cij(x)

=
∑

j

[∇2
iϕj(xi)]D

−1
ji (x); (B.20)

∇2
iψ(y)

ψ(y)
=

1

ψ(y)

∑

j

∇2
iϕj(yi)Cij(x)

=
1

ψ(y)

∑

j

[∇2
iϕj(yi)]D

−1
ji (x)ψ(x)

=
ψ(x)

ψ(y)

∑

j

[∇2
iϕj(yi)]D

−1
ji (x). (B.21)

Portanto, todas as derivadas de determinantes requeridos em qualquer passo do caminho

podem ser calculadas usando D−1
ji (x).

Agora daremos os detalhes de como calcular a inversa da matriz de Slater D−1
ji (x).

Para isto assumimos que uma matriz inversa inicial já é calculada para as coordenadas

eletrônicas, x. Se um só elétron é movido, então só uma coluna da matriz de Slater é
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mudada. Mas é preciso atualizar todos os elementos da matriz inversa. Temos y igual a x

exceto que o elétron i é movido. Usando a Eq. B.15, a razão do determinante em y e a

determinante em x é

R =
n∑

j=1

Dij(y)D
−1
ji (x). (B.22)

Se no algoritmo de Monte Carlo este movimento é rejeitado, então não é necessário fazer o

cálculo. Se o movimento é aceito então a nova matriz inversa é relacionada com a antiga

matriz inversa por

D−1
kj (y) = D−1

kj (x)−
1

R
D−1
ki (x)

n∑

l=1

Dil(y)D
−1
lj (x), (B.23)

para j 6= i, e

D−1
ki (y) =

1

R
D−1
ki (x), (B.24)

para os elementos da coluna i. Com estes resultados é facil calcular FQ(x), EL(x) e a

probabilidade de metropolis para cada tentativa de movimento de um elétron na simulação

Monte Carlo Quântico de Difusão.
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