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Abstrakt: V předložené práci studujeme rezonanční srážky elektronů s dvou
atomovými molekulami v časově nezávislém přístupu a implementujeme 
vhodnou numerickou metodu pro řešení efektivních rovnic popisujících ja
dernou dynamiku těchto srážek. Metodu nejprve otestujeme na analyticky 
řešitelném systému a poté aplikujeme na model popisující nukleární dy
namiku molekuly vodíku. Jedná se o model ekvivalentní s nelokálním rezo
nančním modelem. Výsledkem práce jsou účinné průřezy vibrační excitace 
a disociačního záchytu elektronu na molekule vodíku. 
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Abstract: In the present work we study resonant collisions of electrons with 
diatomic molecules within the time-independent approach and implement 
appropriate numerical method to solve the effective equations describing 
the nuclear dynamics of these collisions. First, we test the method on an an
alytically solvable problem and then we applicate the approach to a model 
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Keywords: resonant collisions, vibrational excitation, dissociative attach
ment, exterior complex scaling, discretization of the continuum 

4 



b 

Kapitola 1 
, 

U vod 

Téma práce se vztahuje ke studiu rezonančních srážek elektronů s moleku
lami v rámci nerelativistické kvantové mechaniky. Z tohoto bohatého teore
tického oboru s širokou škálou aplikací - za všechny zmiňme alespoň výpočty 
účinných průřezů některých chemicky významných procesů - se text věnuje 
následujícím dvěma předmětům. 

Prvním cílem práce bylo implementovat a otestovat vhodnou numerickou 
metodu pro řešení časově nezávislého radiálního multikanálového problému, 
na který lze převést řadu úloh z atomové a molekulové fyziky. Po matemati
cké stránce se jedná o systém vázaných diferenciálních rovnic Schrodingerova 
typu v radiální proměnné. Řešení takovéto soustavy představuje klíč k mě
řitelným charakteristikám obecného multikanálového rozptylového experi
mentu. S multikanálovým rozptylem se setkáváme, kdykoliv alespoň jedna 
srážející se částice není elementární a zároveň je k dispozici dostatek ener
gie ke změně jejího energetického stavu. Tím pádem výsledkem interakce 
může být více konfigurací srážkových produktů . Jednotlivé procesy vedoucí 
k různým finálním konfiguracím se nazývají kanály. Typiekým příkladem 
multikanálového problému, jímž se budeme částečně zabývat také v této 
studii, je srážka elektronu s molekulou vodíku. V rozmezí energií elektronu 
typickém pro atomovou a molekulární fyziku se srážka může vyvíjet těmito 
třemi kanály: 

{ 

e + H2 pružný rozptyl 

e + H2 ---t e + H; vibrační excitace 

H- + H disociační záchyt . 

(1.1) 

Po vybudování vhodného nástroje pro řešení multikanálového rozptylo-
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vého problému, bylo možno přejít k druhému cíli práce - použití nume
rické metody na výpočet dynamiky jader při rezonančních srážkách elektro
nů s dvouatomovými molekulami. Rezonance je stav systému, při kterém 
je nalétávající elektron na určitou dobu zachycen molekulou. Po tuto rela
tivně dlouhou dobu v porovnání s běžným rozptylem je schopen s molekulou 
významně interagovat. Jelikož ale nejde o vázaný stav, rezonance se nakonec 
rozpadne a elektron opět molekulu opustí. Výsledkem takové rezonanční 
srážky může být i vibrační excitace molekuly nebo dokonce disociační záchyt. 
V prvním případě elektron vybudí molekulu do vyššího excitovaného stavu, 
v druhém případě molekulu rozbije a vytvoří s jedním atomem stabilní anion 
(viz příklad (1.1)). Rezonanční procesy velmi citlivě závisí na energii dodané 
elektronem. Rezonanční s:rážky jsou proto experimentálně snadno deteko
vatelné díky výrazným peakům v energetické závislosti účinného průřezu. 

Jako výsledný produkt studia jaderné dynamiky rezonančních srážek 
byly spočteny účinné průřezy vibrační excitace a disociačního záchytu v pro
cesu e + H2 . Tyto účinné průřezy jsou významné například pro fyziku plas
matu nebo fyziku atmosféry. Používají se jako vstupní data pro počítačové 
simulace ohřevu vodíku nízkoenergetickými elektrony či pro výpočet vlivu 
pozadí na procesy probíhající v přítomnosti molekulárního vodíku. 

Poznámka 
Ve vzorcích jsou užívány atomové jednotky: n = 1, me = 1. 
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Kapitola 2 

Multikanálový radiální problém 

Přestože srážka částic je ve své podstatě typický dynamický proces, lze 
získat charakteristiky rozptylového experimentu pomocí časově nezávislé 
Lippmannovy-Schwingerovy rovnice [1]. Ekvivalentní formulace této inte
grální rovnice je úloha sestávající ze systému diferenciálních rovnic s vhod
nou okrajovou podmínkou kladenou na řešení. K vůli numerické jednodu
chosti se přidržíme posledně jmenované úlohy a budeme se soustředit na 
řešení soustavy diferenciálních rovnic s okrajovou podínkou. Konkrétní tvar 
soustavy a okrajová podmínka závisejí na povaze řešené úlohy a použitém 
stupni aproximace, avšak vždy pracujeme se soustavou tvaru 

( E - H) W se = WO , (2.1) 

kde H je hamiltonián celé soustavy a E její celková energie. 
W se značí hledanou neznámou funkci soustavy, pomocí níž můžeme spočí

tat účinné průřezy jednotlivých koncových konfigurací. Fyzikálně tato funkce 
představuje časově nezávislou rozptylovou vlnovou funkci splňující jistou 
okrajovou podmínku. V rozptylových problémech se jako okrajová podmínka 
požaduje, aby se časově závislá vlnová funkce asymptoticky chovala jako 
odcházející sférická vlna. 

Funkce Wo je jistá zadaná hladká funkce, jejíž tvar závisí na konkrétním 
charakteru úlohy. Obecně se dá o této funkci říct, že souvisí s vlnovou 
funkcí popisující uvažovaný fyzikální systém v počáteční konfiguraci před 
srážkou. Požadujeme od ní, aby v asymptotické oblasti, dostatečně daleko 
od rozptylového centra, vymizela. 

Ve vícekanálových procesech představují Wo a Wse příklady multikanálo
vých vlnových funkcí. Jedná se o direktní součet vlnových funkcí jednotlivých 
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kanálů 

( 
Wi) 

w = ~2 . 

Například při multikanálovém rozptylu se počáteční stav vyvíjí před srážkou 
pouze v jednom kanálu, standartně číslovaném jedničkou . Multikanálová vl
nová funkce počátečního stavu má pak nenulovou pouze první komponentu 
'11 1 , která je totožná s vlnovou funkcí, jaká by popisovala počáteční stav 
systému při jednoduchém elastickém rozptylu. Multikanálové vlnové funkce 
a na ně působící multikanálové operátory jsou v textu značeny tučně. 

Dalšího zjednodušení úlohy dosáhneme rozkladem vlnových funkcí vystupu
jících v (2.1) do parciálních vln [2]. Odseparujeme tak radiální a úhlové 
proměnné, jak je běžné u sféricky symetrických problémů. Nesymetrické 
fyzikální potenciály se dají často snadno rozložit do kulových fúnkcí, což opět 
vede k separaci proměnných s vyřešenou úhlovou částí. Výsledkem rozkladu 
do parciálních vln je tedy, že řešíme soustavu diferenciálních rovnic (s okra
jovou podmínkou) pouze jediné - radiální - proměnné. 

Okrajová podmínka v radiální proměnné nabývá jednoduchého tvaru 

r ---+ oo, (2.2) 

kde fit (kar) je Riccati-Hankelova funkce závislá na relativní hybnosti roz
ptylových produktů ka a na momentu hybnosti la v kanále a. To znamená, 
že rozptýlená vlna se v dostatečné vzdálenosti od rozptylového centra chová 
jako odcházející vlna v otevřených (energeticky dostupných) kanálech a 
naopak je exponenciálně tlumena v uzavřených kanálech, kde hybnost ka 
je ryze imaginární. 

Budeme předpokládat, že obecný tvar multikanálového hamiltoniánu 
jako funkce radiální souřadnice je 

(2.3) 

kde a a (3 jsou indexy číslující jednotlivé kanály - suboperátor Haf3 tak 
převádí vlnové funkce z kanálu (3 do kanálu a pomocí interakce Vaf3 · U di
agonálních elementů je navíc přidána kinetická energie a prahová energie Ea , 

při které se „otvírá" kanál a, neboli, při které se daná finální konfigurace 
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částic stává energeticky dostupná. µ značí redukovanou hmotnost soustavy 
bommbardující-cílová částice. 

Mezikanálový potenciál Va/3 vzájemně svazuje rovnice soustavy (2.1). 
Z matematického hlediska tedy nakonec stojíme před soustavou vázaných 
obyčejných lineárních diferenciálních rovnic jediné proměnné s okrajovou 
podmínkou. 

Aby řešení uvedené soustavy opravdu řešilo také původní Lippmannovu
Schwingerovu rovnici, je nutné, aby potenciály Va/3 dostatečně rychle klesali. 
Konkrétně požadujeme, aby ubývaly rychleji než 1/r2 pro r -+ oo. U po
tenciálů používaných k modelování jaderné dynamiky elektron-molekulo
vých kolizí je tato podmínka bohatě splněna. 

Základní úlohou následujících multikanálových problémů bude vyřešit sys
tém vázaných diferenciálních rovnic radiální proměnné s okrajovou podmín
kou. Jakmile známe řešení soustavy (2.1) s hamiltoniánem (2.3) splňující 

okrajovou podmínku (2.2), můžeme z něho snadno spočíst účinné průřezy 
jednotlivých možných procesů, čímž je problém vyřešen. 

Nyní přejděme k podrobnější analýze dvou typů fyzikálních úloh řešených 
v této práci pomocí uvedeného systému radiálních rovnic. První je multi
kanálový rozptyl, druhou je Výpočet jaderné dynamiky rezonančních srážek 
elektronu s dvouatomovou molekulou. Z hlediska soustavy rovnic (2.1) se liší 
pravou stranou '110 a strukturou hamiltoniánu (2.3). 

2.1 Multikanálový rozptyl 

Multikanálový rozptyl je obecný proces, v němž jsou zadány pouze počáteční 
stavy srážejících se komponent a potenciál, jakým na sebe vzájemně působí. 
Po srážce se systém může vyvíjet více různými způsoby, tak jako v příkladě 
(1.1). Například nalétávající elektron může být schopen vybudit molekulu 
do vyššího energetického stavu, tím dojde ke změně v jejím elektronovém 
obalu a odchozí elektron cítí jiné pole než v případě elastického rozptylu. 
Proto je systém popsán ne jedním potenciálem, ale celou sadou Va/3 · Po
tenciály Va/3 charakterizují atrakci pro přechod systému vyvíjejícího sekaná
lem a k vývoji v kanále /3. Cílem úlohy je pak spočíst účinné průřezy 
přechodu systému ze zadaného počátečního kanálu k jednotlivým koncovým 
kanálům. 

Tvar systému (2.1) pro multikanálový rozptyl odvodíme přímo ze Schro
dingerovy rovnice. Jestliže je systém dlouho před srážkou popsán vlnovou 
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funkcí 

Wini(t) = J dEe-iEt</>(E)\J!i,E, 

jakožto superpozice normalizovaných vlastních stavů volného hamiltoniánu 

Ho\J!·E = (H- V)\J!·E = E\J!·E i, i, i, ' (2.4) 

kde V je operátor interakčního potenciálu mezi jednotlivými kanály s mati
covými elementy Va,e· Celkovou vlnovou funkci po srážce pak lze zapsat jako 
stejnou superpozici vlastních stavů \J!~ [l) 

splňujících 

H\J!~ = E\J!~ . (2.5) 

Jde o prostý důsledek invariance dynamiky vůči časovému posunutí. 
Protože vlastnosti celkové vlnové funkce lze získat z vlastností \J!~, v dal

ším pracujeme pouze s ní. Vynecháme přitom index E a budeme dělat, 
jako by se „stav" w+ vyvinul z počátečního „stavu" \J!i s ostrou hodno
tou energie E. Přesně vzato, \J!i ani l.J!+ jakožto funkce příslušející ke spo
jité části spektra energií nejsou fyzikálními stavy, neboť to nejsou kvadra
ticky integrovatelné funkce, avšak jejich vhodnou superpozicí z nich fyzikální 
stav vytvoříme. Za E přitom budeme považovat střední hodnotu energie 
fyzikálního systému, tedy takovou s jakou se pracuje v experimentech. 

Abychom oddělili vliv rozptylujícího centra od prostého šíření bez inter
akce, je výhodné provést rozklad w+ = \J! i + \J! se· Poslední rovnice s tímto 
rozkladem dává 

neboli s využitím (2.4) 

(2.6) 

Vidíme, že systém rovnic (2.1) má pro multikanálový rozptyl na pravé straně 
funkci V\J!i. V souladu s obecnými předpoklady je tato funkce zanedbatelná 
v asymtotické oblasti, neboť potenciály Va,e jsou tam zanedbatelné. \J!i 
představuje vlnovou funkci počátečního stavu, která je dlouho před srážkou 
vyvíjena počátečním kanálem ai· Je vlastní funkcí volného hamiltoniánu H 0 

a obvykle se volí též jako vlastní funkce momentu hybnosti. Potom je totiž 
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L, 

její rozklad do parciálních vln jednoduchý - v počátečním kanále stojí přímo 
parciální vlna s energií E a momentem hybnosti lai (konkrétně volíme ener
geticky normalizovanou parciální vlnu) 

(2.7) 

kde j1(z) je sférická Besselova funkce prvního druhu. 

Jakmile vyřešíme soustavu (2.6) s okrajovou podmínkou (2.2), není již pro
blém rekonstruovat funkci w+ = '\JI i + '\JI se a spočíst hledané účinné průřezy 
přechodu systému z kanálu O'.i do kanálu a 1 

(2.8) 

kde stav '\JI 1 představující volnou částici v kanále a f dostaneme z (2. 7) 
záměnou ai za a 1. '\JI 1 je analogicky vlastním „stavem" volného hamiltoniánu 
a momentu hybnosti příslušným k vlastním hodnotám E a lar 

2.2 Jaderná dyna!llika rezonančních srážek 
elektronů s molekulami 

Předmětem této úlohy jsou srážky elektronu s dvouatomovými molekulami, 
které probíhají jako multikanálový proces typu (1.1). Speciálně naším cílem 
je obdržet účinné průřezy rezonančních procesů vibrační excitace a diso
ciačního záchytu. Neřešíme však vývoj celé soustavy n + 1 elektronů a dvou 
jader, nýbrž se zajímáme o dynamiku jader v efektivním poli elektronů. 
Efektivní potenciály elektronů jsou vstupem úlohy - jsou získány vyřešením 
elektronového problému při zafixovaných polohách jader a nalezením stavu 
s minimální energií (podrobněji viz sekce 4.2.1). 

Velmi úspěšnou teorií popisující jadernou dynamiku systému e- + AB je 
tzv. nelokální rezonanční model, který je založen na formalismu projekčních 
operátorů [3] a vede k řešení integrální rovnice, nebo ekvivalentně, k řešení 
systému typu (2.1) s okrajovou· podmínkou. Z tohoto modelu vyjdeme i 
my, avšak podrobněji se jeho odvozením nebudeme zabývat. Pro potřeby 
naší práce stačí uvést, že vhodnou volbou tzv. diabatické elektronové báze 
(tj. pomalu se měI\ÍCÍ s mezijadernou vzdáleností R) a projekcí na tuto bázi 
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redukujeme popis srážky elektronu s molekulou na problém dynamiky jader. 
Je to stejné, jako bychom nejprve vyřešili pohyb elektronu v poli molekuly se 
zafixovanými jádry a z tohoto pohybu zpětně generovali působení elektronu 
na molekulu při jeho rozptylu. Obdržíme tak jisté efektivní potenciály pro 
pohyb jader. 

Elektronová báze obsahuje diskrétní stav </>d popisující elektron v rezo
nančním záchytu a stavy kontinua <f>~, (tj. stavy příslušné ke spojité části 
spektra energie elektronu E'). Všechny tyto stavy jsou parametricky závislé 
na vzdálenosti jader R. Pomocí uvedené elektronové báze vyjádříme efekti
vní potenciály působení elektronu na jaderný stupeň volnosti 

Vd(R) 
VdE 1 (R) 

VE'E"(R) 

(</>dlHezl</>d), 
(</>dlHezl<f>~,), 
(</>~1 IHezl</>~11) = (Vo(R) + E')ó(E' - E") ' 

kde Hez představuje hamiltonián vzájemné interakce elektronů při nehybných 
jádrech molekuly a Vo značí meziatomový potenciál působící na jádra v ne
utrální molekule, jehož asymptotická hodnota je rovna elektronové afinitě 

lim Vo(R) = Ea. 
R-+oo 

Tyto potenciály následně použijeme v soustavě rovnic (nyní již pouze jedné 
proměnné R) pro rozptylovou vlnovou funkci w+ systému e- + AB zproje
ktovanou na elektronové stavy 

(</>dlw+)r 
(<f>i,lw+)r, 

kde ( ... )r znamená integraci pouze přes souřadnice elektronů. 
Výsledný zprojektovaný systém rovnic popisující jadernou dynamiku AB 

vypadá (po provedení určitých aproximací - viz např. [4]) 

E-W!(R) -TRWd(R) - Vi-W!(R) - J dE' ViE 1 (R)-Wi,(R) = VdE~(R)Xvi(R) 
(2.9) 

Ewi,(R) - TR-Wi,(R) - ViE1W!(R) - (Vo(R) + E')wi,(R) =o' (2.10) 

kde celková energie E = Evi + Ea + E: je postupně součtem počáteční vibrační 
energie molekuly, elektronové afinity a počáteční energie nalétávajícího elek
tronu. 
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Ještě než přejdeme k podrobnějšímu rozboru těchto rovnic, věnujme po
zornost důležitému upozornění. Proměnnou E' je třeba chápat jako kom
plexní se slabě negativní imaginární částí -iE a ve všech operacích následně 
provést limitu E ---+ O. Integraci v první rovnici tak provádíme v komplexní 
rovině po polopřímce odsazené od pozitivní reálné osy o E směrem dolů a 
poté stlačujeme E k O. Tato procedura je důsledkem okrajových podmínek. 

Systém rovnic (2.9), (2.10) má opět tvar (2.1), ovšem s nekonečným 
počtem kanálů: prvnímu kanálu odpovídá chování jader při rezonančním 
záchytu elektronu popsané neznámou vlnovou funkcí w;j(R), zbylý spojitý 
interval kanálů E' E (O, +oo) popisuje pomocí funkce w~,(R) dynamiku 
jader, když se elektron dostane do kontinua. Při numerickém řešení samo
zřejmě pracujeme s diskrétní množinou Ej ,j = 1, .. ,Jmax a integrál v první 
rovnici zapíšeme jako 

J dE' vdE'(R)WJi,(R) ~I: w;VdE)R)Wi;,(R) 
j=l 

(2.11) 

s vahami Wj použité numerické integrační metody. Pro každé R tak dostá
váme obyčejný maticový problém A · x = b. 

Díky vhodné volbě elektronových stavů č/J~, existuje vazba pouze na rezo
nanční kanál prostřednictvím ViE'· Na rozdíl od předcházející úlohy obecné
ho multikanálového rozptylu není matice poteciálu Va,e plná, ale „kapluje" 
pouze rezonanční kanál s ostatními. Také pravá strana systému je nenulová 
pouze v rezonančním kanále. 

Jak se dá očekávat, řešení systému rovnic využijeme ke spočtení hledaných 
účinných průřezů. Účinné průřezy vibrační excitace molekuly a disociačního 
záchytu probíhajících jako rezonanční procesy obdržíme z formulí [4] 

(2.13) 

Xv1 je konečný vibrační stav molekuly po rozptylu a KDA = vf2iiE. 
Protože w;j popisuje vlnovou funkci jader při rezonančním záchytu elek

tronu, je veškerá informace o pravděpodobnosti jednotlivých procesů obsa
žena pouze v ní. 
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Kapitola 3 

Numerické metody 

K řešení uvedené soustavy vázaných lineárních diferenciálních rovnic (2.1) 
jsem použil metodu představenou v [5]. Jedná se o gridovou metodu kom
binující tři numerické postupy: metodu konečných prvků (FEM, z anglického 
finite-element method), metodu reprezentace diskrétní proměnnou (DVR, 
discrete variable representation) a vnější komplexní škálování (ECS, exte
rior complex scaling). Jak uvidíme, výsledná kombinace těchto metod je také 
velmi efektivní při řešení problému vlastních hodnot. 

3.1 Kombinace metody konečných prvků a 
reprezentace diskrétní proměnnou 

Metoda konečných prvků, jakožto nástroj pro řešení diferenciálníéh rovnic, 
využívá místo funkčních hodnot funkcí vystupujících v řešené rovnici je
jich rozvoj do jisté funkční báze. Důležité je přitom, že tato báze obsahuje 
funkce s kompaktním nosičem. Celkový definiční obor se rozseká na několik 
elementů, které budou sloužit jako nosiče pro lokální sadu bázových funkcí. 
Globální bázi pak získáme sjednocením těchto lokálních sad přes všechny 
elementy. Funkce tedy nejsou rozvíjeny na celém uvažovaném definičním 
oboru, ale zvlášť na každém elementu a poté slepovány. Expanzí do funkční 
báze se převede diferenciální rovnice na systém algebraických rovnic, jemuž 
odpovídající matice soustavy je díky výběru báze řídká. Maticové elementy 
operátorů mezi bázovými funkcemi z různých elementů jsou totiž identicky 
nulové, protože bázové funkce jsou vně svého definičního elementu identicky 
nulové. 
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Problémem se však může stát vlastní výpočet maticových elementů ope
rátorů mezi jednotlivými bázovými funkcemi; v našem případě jde o výpočet 
kinetické energie a potenciálu. Zde pomůže metoda reprezentace diskrétní 
proměnnou. Pomocí vhodné sady analytických funkcí s nosičem na daném 
elementu se spočte matice operátoru polohy. Ta se následně diagonalizuje 
a její vlastní vektory poslouží jako lokální báze elementu pro FEM. V této 
bázi je totiž matice potenciálu diagonální a matice kinetické energie zdědí 
jednoduchou analytickou formu. 

Výslednou metodu, která kombinuje přednosti obou těchto metod - tj . 
řídká; matice soustavy díky FEM a diagonální matice potenciálu díky DVR, 
budeme dále označovat jako FEM-DVR metodu. Konkrétní realizace navíc 
využívá velmi chytré volby sady analytických funkcí, do níž se na daném 
elementu rozvíjí vlnové funkce vystupující v původní řešené rovnici. Za tyto 
analytické funkce (DVR funkce) jsou voleny Lagrangeovy interpolační poly
nomy s uzly v bodech Gaussovy-Lobattovy kvadratury kromě jednoho, pro 
každoú funkci jiného. Maticové elementy se díky kvadratuře spočtou jen jako 
pouhá suma určité veličiny přes kvadraturní body a interpolační polynomy 
zařídí, že z této sumy zbyde (pro lokální operátory) nenulový jen jeden člen 
v diagonálním maticovém elementu. Podívejme se nyní blíže, jak to funguje. 

Protože řešíme soustavu radiálních rovnic, elementy jsou intervaly mezi 
radiálními vzdálenostmi O, r 1 , .. , rN. Sadu n lineárně nezávislých analytic
kých DVR funkcí na daném intervalu značím Íi,m(r), kde i= 1, „, N určuje 
element, na jakém je tato sada nenulová, a index m = 1, „, n čísluje funkce 
této lokální báze. Funkce Íi, 1(r) a Íi,n(r) vybereme tak, aby zprostředkováva
ly spojitost rozvíjené vlnové funkce mezi sousedními elementy. Na hranicích 
elementu proto definujeme následující okrajové podmínky: 

Íi,l (ri-1) 

Íi,n(ri) = Íi+1,1(ri) 

Íi,m(ri-l) = Íi,m(ri) 

1, 

1, 

o, 
(3.1) 

jinak. 

Jak již bylo naznačeno, za lokální bázové funkce Íi,m(r) zvolíme La
grangeovy interpolační polynomy interpolující body Gaussovy-Lobattovy 
kvadratury [6]. Tato kvadratura vychází z Gaussovy-Legendreovy kvadra
tury integrující přesně polynomy do řádu 2n + 1 
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Navíc ale obsahuje podmínku, aby krajní meze integrace byly součástí kva
draturních bodů {xm}· Tím zafixujeme 2 volné parametry, a proto Gaussova
Lobattova kvadratura integruje přesně polynomy pouze do řádu 2n - 1. 
Po přeškálování kvadraturních bodů do rozsahu elementu i jsme schopni 
aproximovat integrály na tomto elementu pomocí 

s novými vahami 
i (ri - ri-1) 

Wm = 2 Wm-

PoužÍtÍm Lagrangeových interpolačních polynomů 

Íi,m(x) = 
X - Xi· 

II xi _~i., 
j=jom m J 

(3.2) 

O, jinak 

s vlastností 
.I 

Íi m(Xi ,) = ó .. 1ó ' ' m i,i m,m (3.3) 

obdržíme rovnou ortogonální (jen vzhledem k použité kvadratuře) lokální 
bázi, protože 

ó. ·' lr; Íi m(x)j.1 '(x)dx 
i,i , i ,m 

Ti-1 

n 

~ ó. ·' '""""Íi m(Xi·)f.1 '(xi.)wi. 
i,i ~ , J i ,m J J 

j=l 

ó ó i i,i' m,m' wm . 

Konečně, stejným způsobem dostaneme maticové elementy lokálních o
perátorů 

100 

Íi,m(x)V(x)fi',m'(x)dx ~ ói,i'óm,m'V(x~)w~. (3.4) 

Vidíme, že díky charakteristické vlastnosti (3.3) Lagrangeových interpolač
ních polynomů jsme získali diagonální reprezentaci potenciálu (a každého 
dalšího lokálního operátoru). Právě to je nesmírnou výhodou použité DVR 
báze. V obecném DVR se z analytických funkcí sestaví matice operátoru 
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polohy, kterou je třeba diagonalizovat, abychom získali bázi pro diagonální 
matici potenciálu. Zde dostáváme diagonální potenciál prakticky zadarmo, 
aniž bychom museli provádět výpočetně náročné diagonalizace. 

Pro pohodlnější zacházení ještě bázi normalizujeme a spojíme funkce 
Íi ,n(r) a Íi+1,1(r) (viz (3.1)) v jedinou tzv. „přemosťovací" funkci, abychom 
tak zajistili spojitost rozvíjené vlnové funkce mezi vedlejšími elementy 

Xi,m(x) = Íi,m(x)/~, m = 2, n - 1, 

Xi+1,1(x) (fi,n(x) + Íi+1,1(x))/\/w~ + w~+l. (3 .5) 

V ' této bázi je matice potenciálu nejen diagonální, ale na diagonále jsou 
přímo hodnoty potenciálu v bodech gridu V(x~). 

Při počítání matice kinetické energie musíme být trochu opatrní, protože 
derivace bázových funkcí (3.5) je nespojitá v hraničních bodech sousedních 
elementů. Druhá derivace proto obsahuje členy úměrné delta-funkci v těchto 
bodech: limE___.O+ [X~ m(ri + E)- x~ m(ri - E)]ó(x-ri), kde' znaČÍ derivaci podle , ' 
x. 

T~:~, = - ~ 1= dxxi' ,m' (X) x~',m (X) 

(3.6) 

Předposlední rovnost je výsledkem integrace per-partes, kde povrchový člen 
zruší člen s ó-funkcí. Poslední rovnost pak plyne z toho, že bázové funkce 
vzdálenější o více než jeden element se nepřekrývají (u sousedních elementů 
dochází k překryvu kvůli bázové funkci Xi,1 , která pokrývá oba sousedící 
elementy. 

Shrnutí 
Uvedená implementace metody FEM-DVR pracuje s bází, v níž je potenciál 
reprezentován diagonální maticí a kinetická energie řídkou maticí (3.6). 
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Tím je zajištěno, že i matice multikanálového hamiltoniánu (2.3) je řídká 
a problém (2.1) půjde řešit metodami na inverzi řídkých matic. Konkrétní 
tvary matice multikanálového hamiltoniánu uvidíme v následujících řešených 
problémech. 

, Výhodou aplikace FEM-DVR je také možnost přizpůsobení gridu speci
fickému problému. Velikost elementů totiž nemusí být konstatní, a dokonce 
v každém z nich lze nastavit počet bodů použitím různých řádů kvadratury. 
Můžeme tak grid adekvátně zhušťovat a zřeďovat tam, kde je to potřeba. 

Efektivnost kombinace FEM-DVR je snadno vidět na jednokanálovém 
příkladě. Zatímco v jednoduché metodě (tradiční DVR) používající rozvoj 
vlnové funkce do globální báze o m prvcích je hamiltonián plná m x m 
matice, ve FEM-DVR o N elementech s n lokálními bázovými funkcemi 
při zachování celkového počtu prvků báze (N.n = m) je nenulových pouze 
N.n2 + 2(N - l).n prvků matice hamiltoniánu (viz (3.6) a odstavec pod 
i~ovnicí). Podíl nenulových prvků v těchto dvou metodách je tedy řádově 
m/n= N. 

3.2 Vnější komplexní škálování 

Metoda vnějšího komplexního škálování (ECS) bývá používána při nume
rickém řešení rozptylových problémů kvůli své šikovnosti při zacházení s o
krajovými podmínkami. Víme již (rovnice (2.2)), že rozptýlená vlnová funkce 
se v asymptotické oblasti chová jako odcházející vlna v otevřených kanálech a 
exponenciálně klesá v uzavřených kanálech. Numericky se s exponenciálním 
poklesem vypořádáme snadno požadavkem, aby vlnová funkce byla nulová 
na konci gridu. Jak ale reprezentovat podmínku odcházející vlny? Jelikož 
předem neznáme řešení výchozí soustavy (2.1), neznáme ani konstantu úměr
nosti v rovnici (2.2) (tj. neznáme ani normu vlnové funkce v daném kanálu, 
ani fázové posunutí vůči příslušné parciální vlně). Proto nemůžeme zadat 
hodnotu vlnové funkce na konci gridu. 

Metoda ECS tuto potíž překonává následujícím trikem. V asymptotické 
oblasti, kde je vliv potenciálu zanedbatelný, jsou souřadnice otočeny o úhel 
<P E (O, 7r /2) do komplexní roviny transformací 

R(r)= { r, . r<Ra 
Ra+ (r - Ra)euf> r 2: Ra. 

(3.7) 

Rozptýlená vlna v otevřeném kanálu a se v této oblasti chová jako odchá-
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zející vlna 
>Tr Aeikar '±'se, a rv r ---+ oo 

a tedy na transformované části souřadnic exponenciálně ubývá 

W Aeika[Ro+(r-Ro)(cos</>+isin<P]) rv A'e-ka(r-Ro)sin<P 
~a"' ' (3.8) 

pncemž oscilující člen je schován v konstantě A' = Aeika[Ro+(r-Ro)cos<t>J. 

Přitom v uzavřených kanálech f3 zůstane exponenciální útlum zachován 

,T, Ae-"'f3R(r) _ Ae-Kf3[Ro+(r-Ro)(cos<f,>+isin<f,>]) A'e-Kf3[Ro+(r-Ro)cos<f,>] 
'!'se, /3 "-' - "" ' 

(3.9) 
kde K, ER je obdoba impulsu v uzavřených kanálech (K,13 = J2µ(E13 - E)). 

Výsledkem transformace souřadnic do komplexní roviny je šikovná re
definice asymptotických okrajových podmínek. Zatímco v normálních radiál
ních souřadnicích splňuje fyzikální řešení rozptylového problému podmínky 
(2.2), v souřadnicích (3.7) vykazuje rozptýlená vlna exponenciální pokles 
ve všech kanálech. Pro numerické řešení problému to znamená, že stačí 

natáhnout „otočenou" část souřadnic dostatečně daleko, aby exponenciální 
útlum vymazal rozptýlenou vlnu, a položit vlnovou funkci '11 sc(R(r)) na kon
ci gridu rovnou O. 

Délka transformované části gridu závisí na impulsu odcházející vlny, jak 
vidno z rovnice (3.8). Čím menší je impuls odchozí vlny, tím delší musí být 
komplexní grid, aby na něm vlna spolehlivě vymizela. Obecně musíme délku 
gridu volit podle nejmenšího kanálového impulsu - tj. podle impulsu v tom 
kanále, jehož práh je nejblíže celkové energii soustavy. 

Pokud používáme reprezentaci vlnové funkce pomocí funkční báze FEM
DVR, je nulovost vlny na konci gridu zaručena automaticky. Poslední bod 
koncového elementu je totiž kořenem všech interpolačních polynomů, po
něvadž v hraničním bodě dvou elementů je nenulová pouze přemosťovací 
funkce x*,1 z vyššího elementu (viz (3.5)) a poslední element již z žádným 
vyšším nesousedí. 

Transformace (3.7) znamená zároveň potřebu prodloužit rovnost (2.1) 
spolu s okrajovými podmínkami (2.2) do komplexní roviny. Takové prodlou
žení obecně vyžaduje analytičnost všech vystupujících funkcí, mezi nimi také 
analytičnost potenciálů Va/3· ECS má však tu výhodu, že komplexně trans
formuje souřadnice až od určité vzdálenosti R-a, v níž je vliv potenciálů 
zanedbatelný. Pro r < R0 pracuje s normálním reálným gridem a reálnými 
potenciály, které zde mohou být dokonce neanalytické. Na víc, vně sféry 
o poloměru R0 je potenciál numericky reprezentován nulovou funkcí triviálně 
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rošířitelnou do komplexní roviny, takže se o analytické vlastnosti potenciálů 
nemusíme vůbec starat. 

Abychom implementovali ECS k již zmíněné FEM-DVR metodě do jediné 
společné metody, kterou budeme nadále označovat zkratkou FEM-DVR
ECS, musíme na komplexně transformované části gridu transformovat také 
bázové funkce (3.5), (3.2). Ukázalo se [5], že je při tom důležité, aby bod Ra 
byl zároveň koncovým bodem nějakého elementu - označme ho indexem I . 
Bázové funkce náležející následujícím elementům pak mají tvar 

Xi,m(R(x)) 

Xi+1,1(R(x)) 

Íi,m(R(x))/~· , m=2,n-1, i>I (3.10) 

[Íi,n(R(x)) + Íi+1,1(R(x))J/Véi>(w~1 + wl+l) , i> I, 

kde R(x) značí transformaci (3. 7). Speciálně, pro přemosť ovací funkci spo
jenou s bodem Ra platí 

XI+1,1 = [ÍI ,n(x) + ÍI+l,l(R(x))J/Vw~ + éi>wf+1
. 

3.3 Řešení problému vlastních hodnot 

Představená metoda FEM-DVR-ECS není pouze robustní metodou pro vý
počet rozptýlené vlny, ale je i efektivním nástrojem pro hledání vázaných 
stavů a rezonancí a jim příslušejících energií. Zásadní podíl na tom má 
především metoda ECS. Za prvé, díky ní jsme diagonalizací hamiltoniánu 
schopni odhalit i rezonance. Na čistě reálném gridu je totiž hamiltonián 
(2.3) hermitovský operátor, a tedy má reálné vlastní energie, kdežto re
zonance jsou charakterizovány i slabě imaginární částí energie coby kom
plexní proměnné [1]. Za druhé, při práci v konečné funkční bázi nahrazujeme 
nekonečně-rozměrný operátor (hamiltoníán) konečně-rozměrnou maticí, a 
proto při diagonalizaci získáme pouze některé vlastní stavy, nebo dokonce 
vlastní vektory, které nereprezentují fyzikální stavy. Obdržíme totiž ty vek
tory, které jsou v souladu s okrajovými podmínkami danými hodnotou bázo
vých funkcí na koncích gridu. ECS v tomto případě pomáhá vybírat z těchto 
vlastních vektorů matice Hamiltoniánu pouze ty, které reprezentují vázané 
stavy a rezonance. 

Princip metody spočívá v tom, že se diagonalizace hamiltoniánu provede 
ve dvou odlišných bázích generovaných dvěma rozdílnými gridy, a poté se 
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l 

srovnají obdržená vlastní čísla. Přitom za zvolených okrajových podmínek 
pouze vlastní energie vázaných stavů a rezonancí nezávisí na gridu. 

Pro ilustraci zvolíme za uvedené testovací gridy dva komplexně škálované 
gridy (viz rovnice (3.7)), které se liší pouze úhlem otočení do komplexní 
roviny cf>. Dále již víme, že libovolná funkce rozvíjená v FEM-DVR-ECS 
bázi (3.5), (3.10) má hodnotu nula na koncích gridu, neboť všechny bázové 
funkce jsou v těchto bodech nulové. Podívejme se, jaké vlastní vektory jsme 
schopni s touto okrajovou podmínkou odhalit a jak se liší příslušné vlastní 
hodnoty pro o ba gridy. 

Nefyzikální vlastní vektory buďto nemají nulovou hodnotu na konci gridu 
(daleko od působení potenciálu), anebo jim příslušející vlastní čísla jsou 
funkcí parametrů gridu, respektive funkční báze, a tedy se liší grid od gridu. 

Co se týká vlastních funkcí patřícím ke spojitému spektru, podmínka 
nulovosti na konci gridu z nich vybírá pouze diskrétní podmnožinu. Před
stavme si to na reálném gridu. Vlastní funkce ze spojité části spektra se 
v asymptotické oblasti chovají jako lineární kombinace eikr a e-ikr. Okrajová 
podmínka připouští pouze ty kombinace, které jsou nulové na koncích gridu, 
přesně jako u vlnové funkce částice v boxu. Snadno nahlédneme, že u kom
plexního gridu je situace stejná, pokud s transformací r-----+ R0 + (r - R0 )él> 
provedeme současnou transformaci k -----+ ke-i</>. Proto jsou vlastní hodnoty ze 
spojitého spektra na komplexním gridu škálovány opačně než grid. Vlastní 
energie k2e-2i</> /2µ opět závisí na zvoleném gridu - u naší volby gridů skrze 
parametr cf>. 

Vázané stavy exponenciálně ubývají i na komplexním gridu - viz rovnice 
(3.9). Jejich rozvoj do báze nulové na okrajích gridu je proto nanejvýš 
vhodný. V takovém případě nezáleží, jakou bázi při rozvoji použijeme, a 
vlastní energie vázaných stavů získané z obou gridů jsou až na numerické 
nepřesnosti stejné. 

Konečně, nejzajímavější je chování rezonancí na komplexním gridu. Re
zonance jsou v analytické teorii rozptylu spojené s póly S-matice, neboli 
s nulami Jostových funkcí f 1(k) pro k = kR - ik1 ; kR, k1 > O [l]. Ačkoliv 
rezonance po určitou dobu aproximuje vázaný stav, nakonec se rozpadá a 
opouští oblast vlivu potenciálu. V asymptotické oblasti pak musí nabývat 
podoby nějaké kombinace řešení volné radiální Schrodingerovy rovnice 

r-----+ oo. 

Protože pro „vlastní hodnotu" ER-if /2 = (kR-ik1 )
2 /2µ první člen vymizí, 

rezonanční vlnová funkce se chová jako f1(k)*h((kr) r'J ei(kR-iki)r_ Na kom-

21 



plexním gridu se tedy chová jako 

Vlnová funkce na komplexním gridu ubývá, pokud k1 cos</> - k R sin</> < O, 
neboli 

k1 
tan</>> kR. (3.11) 

Abychom splnili okrajovou podmínku a nalezli tak příslušnou rezonanci, je 
nutné volit testovací gridy v souladu s podmínkou (3.11). Je-li tato splněna 
pro oba gridy, je vlnová funkce na obou gridech utlumena a „vlastní hod
nota" ER-iI' /2 vyjde stejně v obou bázích, v nichž je vyjádřen hamiltonián. 

Shrnutí 
Metoda využívá diagonalizace hamiltoniánu ve dvou různých bázích vzta
žených ke dvěma gridům. Obě báze jsou nulové na koncích gridu, a tedy 
vlastní funkce splňují stejné okrajové podmínky. Porovnáním odpovídajících 
si vlastních hodnot vzešlých z obou bází jsou vyloučeny ty, co závisejí na 
parametrech gridu. Metoda je navržena tak, aby zbyly vázané stavy a rezo
nance. 
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Kapitola 4 

Aplikace 

Nyní je na čase využít zvolenou numerickou metodu k výpočtu fyzikálních 
problémů. Jak jsme již zmínili v první kapitole, zajímáme se o dvě základní 
úlohy: obecný multikanálový rozptyl a jadernou dynamiku při rezonančních 
srážkách elektronu s molekulou. Multikanálový rozptyl uvedeme na modelo
vém problému, který dovoluje srovnání s exaktním řešením. Zároveň na něm 
lze snadno ukázat efektivnost numerické metody a srovnat ji s konkurenční 
metodou. Jadernou dynamiku pak představíme na srážce elektronu s moleku
lou vodíku. Výsledky této úlohy tvoří nejdůležitější fyzikální výstup celé 
práce. Budeme se proto věnovat také širším charakteristikám fyzikálního 
modelu a použitým aproximacím. 

4.1 Modelový příklad 

Sílu numerické metody FEM-DVR-ECS demonstrujeme na jednoduchém 
dvoukanálovém příkladě. Jedná se o analyticky řešitelný model, v němž 
potenciály Va,a vyskytující se v hamiltoniánu (2.3) mají tvar potenciálové 
jámy 

r < r 0 

r 2: r 0 , 
(4.1) 

kde r 0 je dosah potenciálů a Va,a < O jsou konstanty charakterizující hloubku 
jámy. Navíc, momenty hybností la jsou ve všech kanálech O. 

Matice hamiltoniánu ve FEM-DVR-ECS bázi čítající Nb nezávislých bá-
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zových funkcí je 2Nb x 2Nb matice se strukturou 

přičemž Tr je Nb x Nb matice (3.6), Va/3 zde označuje Nb x Nb matici po
tenciálu (4.1), E značí prahové energie v jednotlivých kanálech a lNbxNb 

je jednotková matice ranku Nb. Matice potenciálu jsou ve zvolené bázi di
agonální s hodnotami VaJ)(x~J na diagonále - viz rovnice (3.4), (3.5). 

Budeme pracovat s konkrétními hodnotami: 

Vu= V22 = -2, V12 = V21 = -0.5 

r 0 = 1 

E1 = 0, E2 = 2 

µ = 1, 

abychom mohli porovnat výsledky a efektivitu s [7]. 

Nejprve vyřešme problém vlastních hodnot 

H'lr = E'I!, 

kde 'I! je 2-kanálový vektor délky 2Nb (Nb koeficientů rozkladu do báze 
pro vlnovou funkci v prvním kanálu následovaných dalšími Nb koeficienty 
pro druhý kanál) . 

Ke generování dvou odlišných sad bázových funkcí potřebných pro nu
merické řešení problému vlastních hodnot (viz minulá kapitola) jsme zvolili 
dva různé komplexní gridy se společnými parametry 

n = 15, N = 5, Nb = 69, R0 = 2, ( 4.3) 

koncové body elementů= {O, 1, 2, 4, 10, 25} 

lišící se úhlem otočení do komplexní roviny 

c/J1 40°' ( 4.4) 

n značí počet DVR bázových funkcí (3.2) v každém elementu, N počet ele
mentů. Celkový počet bázových funkcí (3.5) vypočteme jako Nb = Nn -
(N - 1) - 2 = N(n - 1) - 1 (počet nezávislých funkcí v každém elementu 
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je n, avšak přemosťovací funkce v krajních bodech elementů je společná, 
proto musíme odečíst N - 1 funkcí; bázové funkce na obou koncích gridu 
neuvažujeme kvůli nulovým okrajovým podmínkám). R0 je vzdálenost, na 
níž se grid otáčí do komplexní roviny a koncové body elementů popisují 
reálné souřadnice hranic elementů gridu ještě před jeho otočením do kom
plexní roviny. Rozdílem jejich po sobě jdoucích hodnot obdržíme délky ele
mentů. Při výběru parametrů gridu je nutné splnit tři základní požadavky. 
Za prvé, komplexní část gridu musí být umístěna v oblasti, kde je vliv po
tenciálů zanedbatelný; za druhé, musí být dostatečně dlouhá, aby zvládla 
utlumit vlastní stavy (3.8), (3.9). Třetím požadavkem je, že grid musí být 
natolik hustý, aby vystihl oscilace vlnových funkcí. 

Rozvojem hamiltoniánu do obou bází vztažených k jednotlivým gridům 
obdržíme dvě různé komplexní nehermitovské matice ( 4.2). Část jejich spek
tra je zobrazena na obrázku 4.1. Na gridu nezávisí opravdu pouze energie 

I I 

o 
Eb ~ e -i 

~ Er .p 
+o + o 

-0.2 o o -
+ + 

o o 
+ + 

-0.4 o o 
+ + 

o o 
:J 

~ -0.6 w 
+ + 

o o 
.§ 

+ + o o 
-0.8 

+ o + o 

-1 
+ o + o 

-1.2 ,_ -
+ + o ' ' ' ' G 

o 0.5 1.5 2 2.5 

Re E [a.u.] 

OBR. 4.1: Spektrum komplexně škálovaného hamiltoniánu (4.2) dvoukanálového 
problému ve FEM-DVR-ECS bázích na gridech (4.3), (4.4). Kolečkám odpovídá 
grid škálovaný úhlem 30°, křížkům grid škálovaný úhlem 40°. 
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vázaných stavů a rezonancí. Jejich hodnoty v atomových jednotkách 

Eb -0.243096510, 

Er 1.831516887 - 0.029073363 i 

vypočtené s relativní přesností vyšší než 10-9 jsou v naprostém souhlasu 
s analytickým řešením. Naproti tomu vlastní hodnoty odpovídající stavům 
ze spojité části spektra závisí na parametrech gridu, v našem případě na 
parametru cp. Energie elektronového kontinua jsou vlivem komplexního šká
lování gridu stáčeny do komplexní roviny pod úhlem -2</>. Na obrázku 4.1 
jim náleží body směřující do dolní poloroviny po polopřímkách s počátky 
o souřadnicích (O, O) a (2, O). 

100..----.---.--.---.-.................. ..----.---.--.---.-.................. ..----.---.--.--...,......., .......... ..-r-> 

přesně, o-11 --
0"22 ---- - -
0"12 ••••.••. 

·-s--e 

-.__,,·~---
a.~ 

Se 

• 0"21 "···--······· 
numericky, o-11 x 

0"22 ° 
0"12 + 
0"21 D 

0.1 -+-++111111111111-·---+---+--+-++ ' 
.•.. --+---+--+ +~ ~ 

"'····+-.. ~ 

0.01 -+-+-i-~+-- i.;+- ~&1-

0.001 

0.0001 '---~-_.___.__.__.._._........_.___~ _ _.___.__.__.._._........_.___~ _ _.___._......_.._._......._. 
0.01 0.1 10 

Energie nad prahem [a.u.] 

OBR. 4.2: Účinné průřezy všech možných mezikanálových přechodů v závislosti 
na energii soustavy nad prahem daného přechodu. 

Konečně přejděme k rozptylovému problému 
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s hamiltoniánem (4.2), maticí potenciálu 

a počátečním stavem (2.7), přičemž všechny matice a vektory jsou vyjádřeny 
v bázi vztažené ke gridu (4.3) komplexně škálovanému úhlem </>1 = 40°. 

Obrázek 4.2 nabízí srovnání vypočtených účinných průřezů s analytic
kými hodnotami. Na vodorovné ose je vynášena energie nad prahem daného 
procesu, tzn. E pro elastický rozptyl a E - 2 pro ostatní procesy, v nichž 
se počáteční nebo koncový stav vyvíjí druhým kanálem. Jak jsme mohli 
očekávat po výsledcích problému vlastních hodnot, při energiích nalétávající 
částice blízkých hodnotě rezonanční energie Er vykazuje závislost elastického 
účinného průřezu prudké změny. Ačkoliv je druhý kanál při této energii 
uzavřený a nepružné procesy jsou tedy vyloučeny, částice cítí v interakční 

3.5 

3 

2.5 

2 
:; 
~ 

€ 1.5 

0.5 

o 

1.8 1.85 1.9 1.95 2 

E [a.u.] 

OBR. 4.3: Detail energetické závislosti účinného průřezu elastického rozptylu 
v okolí rezonance. Čarou je vynesena přesná závislost, křížky jsou nakresleny 
numerické hodnoty. 
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oblasti vliv všech potenciálů. Na chvíli je zachycena jámou Vi2 do metasta
bilního stavu než ji potenciál V12 donutí odejít opět prvním kanálem. Obrá
zek 4.3 zachycuje schopnost numerické metody vypočítat s velkou přesností 
účinný průřez i v okolí rezonance. 

Přesnost metody je demonstrována na obrázku 4.4 pomocí relativní od
chylky spočtených účinných průřezů elastického rozptylu od analytického 
řešení. Odchylka nepřesahuje io-9 na celém uvažovaném energetickém inter
valu kromě oblastí blízko prahovým energiím. Vzrůst chyby metody v okolí 
prahů je snadno pochopitelný, neboť grid při těchto energiích ztrácí schop
nost adekvátně vystihnout okrajové podmínky. Opravdu, s energií blížící 
se prahu kanálu a se zmenšuje kanálový moment ka (nebo zobecněný mo
ment r;,a v uzavřených kanálech), a tedy pokles rozptylové vlnové funkce 
v transformovaných souřadnicích (3.8), (3.9) je stále pomalejší. Nakonec se 
fyzikální vlnová funkce nestačí utlumit na vzdálenosti odpovídající kom
plexní části gridu, ačkoliv numerická metoda pracuje s nulovou okrajovou 

0.01 

0.0001 

::i 
~ 1e-006 

t)" 
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>. 1e-008 .<::: 
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1e-016 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E [a.u.] 

OBR. 4.4: Relativní odchylka numerických hodnot elastického účinného průřezu 
od analytického řešení. 
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podmínkou. Tuto nepřesnost můžeme potlačit protažením gridu, avšak vždy 
existuje energetické okolí prahu, na němž jsou nulové okrajové podmínky 
nevhodné. Limitu účinných průřezů pro nulovou energii nalétávající částice 
je proto nutno dostat extrapolací. 

V článku [7] řešili stejný problém pomocí metody využívající rozvoje 
vlnových funkcí do globální báze a pomocí tlumícího potenciálu k ošetření 
okrajových podmínek. Srovnáním jejich a našich výsledků zjistíme, že s o ně
co vyšším počtem bázových funkcí se dostali na relativní přesnost ne nižší než 
10-2 . To znamená, že při stejné numerické náročnosti jsou jejich nejpřesnější 
výsledky na úrovni našich nejméně přesných. 

4.2 Dynamika srážky e + H 2 

Vyvrcholením práce je spočtení účinných průřezů rezonanční vibrační exci
tace a disociačního záchytu při srážkách elektronu s dvouatomovými moleku
lami. Při řešení této úlohy, teoreticky popsané v sekci 2.2, plně využijeme nu
merickou metodu představenou v minulé podkapitole na problému vázaných 
potenciálových jam. Výpočet účinných průřezů (2.12) a (2.13) totiž vyžaduje 
jak řešení problému vlastních hodnot (výpočet vibračních stavů a jejich ener
gií), tak řešení výchozího typu soustavy rovnic s okrajovou podmínkou - viz 
soustava (2.9), (2.10). 

V následující sekci blíže specifikujeme fyzikální model, který stojí za vý
počty. Nastíníme, jak se získají potenciály vystupující v soustavě. Poté se 
dotkneme numericky nejvýznamnější provedené aproximace - způsobu dis
kretizace kontinua energií elektronu. V poslední sekci konečně uvedeme spoč
tené účinné průřezy a porovnáme je s dalšími existujícími daty. 

4.2.1 Rezonanční model 

V sekci 2.2 jsme nastínili fyzikální model dynamiky jader dvouatomových 
molekul při rezonančních srážkách s elektronem, který vede k řešení soustavy 
(2.9), (2.10) s neznámými w!(R) a wi; (R) pro jistou sadu Ej, j = 1, „, Jmax· 

K samotnému vyřešení soustavy je nezbytné pouze zadat potenciály 

Vo(R), llci(R), llciE1 (R). 

Zatímco potenciál Vo(R) je součástí standardních kvantově-chemických vý
počtů, potenciály Vci(R) a ViE'(R) jsou získány speciálními a méně plauzi
bilními technikami. Jejich konstrukce je převzata z článku [8] . 
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Závislost potenciálu ViE'(R) se obvykle hledá v numericky výhodném a 
pro teoretické úvahy jednoduchém, separabilním tvaru 

ViE'(R) = L Íi(E')gi(R) 
i 

V této práci byl použit potenciál ViE'(R) obsahující tři členy. 
Funkce Íi(E) a gi(R) byly hledány ve tvaru (pokud není uvedeno jinak, 

všechny veličiny jsou v atomových jednotkách) 

g1(R) 
2 

exp(-CÍ(R - Re)2) 
2 

g3(R) exp(-C3(R - Re)) 

Íi(E) - {A: ( E ) a / 2 exp (-~ {j E ) V 2-; Bi 2 Bi 
i= 1,2,3 

1.4014 a= 3/2 (3 = 1 

Zatímco Re, a, f3 jsou zadané konstanty, volné parametry Ai, Bi a Ci byly 
voleny tak, aby potenciály co nejlépe reprodukovaly ab-initio data rozptylu 
elektronu na fixních jádrech [9]. 

A1 = 0.0119179 A2 = 0.0651231 A3 = 0.2217735 
B 1 = 0.0265068 B2 = 0.1073905 B3 = 0.3447376 
C1 = 0.2000 C2 = 0.3302 C3 = 0.4890 

Také u potenciálu Vi(R) byl vytvořen „ansatz", který vyhovuje srovnání 
s jistými ab-initio daty. Tentokrát za tato data posloužily výpočty energií 
vázaného stavu H2 [10], [11]. Tyto energie 

V1(R) = Vi(R) +!:::,.(R) 

se liší od Vi(R) pouze o interakci s kontinuem /:::,.(R), která je funkcí již 
známých V0 (R) a ViE'(R). 

Výsledná formule pro Vi(R) zní 

v; (R) = 1. 7 4e - ((R-2.54)2+3.11) 2 

{ 

-2.37 R 94.4e- 22·51 R 

d -0.00845Rc0·35R - 2j/;.5 - !~ 
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4.2.2 Diskretizace kontinua 

Poté, co jsme převedli problém jaderné dynamiky rezonančních elektron
molekulových srážek na řešení nekonečné soustavy rovnic jediné proměnné 
(2.9), (2.10), je třeba se podívat na numerické řešení tohoto systému. Při nu
merickém řešení musíme nahradit spojitý parametr E' E (O, oo) -iE 

1 vhod
nou diskrétní množinou, abychom obdrželi konečnou soustavu rovnic. Navíc 
musíme aproximovat integrál v rovnici (2.9) pomocí jisté kvadratury - viz 
(2.11). Je tedy nasnadě vzít za diskrétní množinu reprezentující kontinuum 
energií sadu kvadraturních bodů Ej· Nekonečný podsystém (2.10) se tak 
redukuje na soustavu Jmax rovnic pro neznámé wt(R) a W~ (R): 

J 

Ew~ (R) -TRW~ (R) - ViEJwt(R) - (Vo(R) + Ej)w~ (R)= o (4.5) J J J 
j = 1, ·· 1 Jmax; 

a z rovnice (2.9) s integrálem nahrazeným (2.11) se stane obyčejná diferenci
ální rovnice se stejnými neznámými. Dostáváme tedy konzistentní soustavu 
Jmax + 1 diferenciálních rovnic 

A·x=b, (4.6) 

kde 

Vi W1 VdE1 W2VdE2 W· ViE Jmax J
0

max 

ViE1 Vo +E1 o o 
A= (E - TR)ljmax+l - ViE2 o Vo+E2 o 

o o o 
o o Vo+ Ejmax 

X= b= 

o 

Numerická aproximace proto vede na multikanálový problém s nch 

Jmax + 1 kanály. V tomto případě jsou však jednotlivé kanály provázány 

1-it značí infinitezimální negativní imaginární část ve smyslu poznámky pod soustavou 
(2.9), (2.10). 
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pouze s prvním (diskrétním či rezonančním) kanálem. 

Klíčová otázka je, jak se liší řešení této soustavy od řešení původního ne
konečného systému. Přesněji, jde nám pouze o rozdíl ve funkci w!, která 
jediná vystupuje ve formulích pro účinné průřezy. 

Srovnáním obou systémů vidíme, že pokud by byla funkce ViE' \li~,, 
tvořící integrand rovnice (2.9), integrována kvadraturou přesně, pak by dis
kretizovaná soustava ( 4.6) dala stejné wt jako původní systém (2.9), (2.10). 
V opačném případě je chyba způsobená diskretizací kontinua (tzn. ořezáním 
původního systému) rovna nepřesnosti integrálu (2.11). Tuto nepřesnost 
zanedlouho specifikujeme. 

Další numericky vysoce choulostivou procedurou může být limita in
tegrálů přes komplexní proměnnou, tak jak je skrytá v rovnici (2.9). Po
dívejme se proto blíže na původ této limity. 

Rovnici ( 2 .1 O) lze formálně vyřešit 

w~,(R) = J dR'Gó(E, R, R')ViE1(R')w!(R1
)' (4.7) 

kde 
Gó(E) = (E - TR - Vo - (E' - iE))-1 (4.8) 

je Greenova funkce elektron-molekulového systému bez vzájemné interakce 
splňující vhodné okrajové podmínky. Tyto okrajové podmínky se projevují 
právě infinitezimálním členem Í E. 

Funkcí w~,(R) dále dosadíme do integrandu v rovnici (2.9) 

Ew!(R) -TRw!(R) - Vctw!(R) - (4.9) 

J dE' J dR' vdE1(R)VdE1(R')Gt(E, R, R')w!(R') = vdE~(R)xw(R). 

Všimněme sí, že E' zde funguje pouze jako integrační proměnná. Na rovnici 
( 4.8) se proto můžeme dívat buď tak, že Gci má pól v bodě E -TR - V0 + ÍE, 

zatímco integrační proměnná E' běží po pozitivní reálné ose, nebo, tak jako 
v našem pojetí, Gci má pól na reálné ose v E-TR - V0 , zatímco integrujeme 
po polopřímce slabě odsunuté pod reálnou osu. Tak čí onak komplexní část 
zařizuje „podcházení" pólů Gci. V našem případě jsou póly Gci identické 
s vlastními hodnotami operátoru E-TR - Vo. Jelikož TR +Vo je Hamíltonián 
samotné molekuly H2 , jehož vlastní hodnoty jsou vibrační energie zvýšené 
o elektronovou afinitu, póly Gó(E) vzhledem k integrační proměnné mají 
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hodnotu energie elektronu, když se molekula nachází ve vibračním stavu 
o energii Ev, tj. E - Ev - Ea. To znamená, že pólů Gt je stejný počet jako 
vibračních stavů, nacházejí se na reálné ose v omezeném intervalu energií 
(může zasahovat i do záporných hodnot) a poslední z nich, nejdále na ose, 
se nachází v 

(4.10) 

kde Evi a Evo jsou energie počátečního a nejnižšího vibračního stavu mole
kuly a EI je energie nalétávajícího elektronu. 

Vnucuje se otázka, proč vlastně zavádíme komplexní integrační proměn
nou místo toho, abychom k celkové energii E jednoduše přičetli iE a inte
grovali po reálné ose. Odpověď je: abychom se vyhnuli numericky nešikovné 
limitě E ---7 O v integrálu (2.11) - viz poznámka pod rovnicí (2.10). Připoměň
me, že integrační křivka prochází blízkostí pólů integrandu (póly Gt), což 
je numericky velmi citlivý problém vyžadující jemnou diskretizaci. Protože 
však integrand 

(4.11) 

je analytickou funkcí energie elektronu všude kromě pólů Gci, můžeme inte
grační křivku přes E' vést libovolnou oblastí ve spodní komplexní polorovině, 
kde již žádné póly nejsou. Nemusíme proto integrovat po polopřímce odsa
zené o E pod pozitivní reálnou osu, nýbrž si můžeme zvolit křivku, která 
neprochází v blízkosti pólů Gt, jak navrhl Kazansky v [12]. 

Další věcí, která se stala zřejmou díky odvození formálního řešení ( 4. 7) 
je, že mimo infinitezimální okolí pólů Gci můžeme integrovat klidně po reálné 
ose. Víme totiž, že člen iE v Greenově funkci (4.8), který je důsledkem okra
jových podmínek kladených na wt;, (R), zařizuje v následné integraci přes 
E' podcházení pólů Gt. Mimo tyto póly je integrand ( 4. 11) integrabilní 
funkce i pro E = O, a proto můžeme provést limitu E ---7 O za interačním 
znaménkem. To znamená, že mimo okolí pólů můžeme volit čistě reálnou 
integrační proměnnou E'. 

Konečně, se znalostí posledních dvou odstavců, můžeme uvést skutečnou in
tegrační křivku použitou ve výpočtech. Za ni byla vybrána půlkružnice ve 
spodní komplexní polorovině o poloměru ER se středem v ER následovaná 
reálným intervalem (2ER, Emax)· Poloměr ER je nutno volit tak, aby i po
slední pól Gt (4.10) ležel uvnitř půlkružnice. Tím je zaručeno, že opravdu 
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„podejdeme" všechny kladné póly. Parametr Emax má význam horní inte
grační meze a přímo ovlivňuje přesnost integrace. Přesně bychom totiž měli 
integrovat až do oo, avšak kvůli potřebě řešit konečný systém rovnic je třeba 
integrál v jistém bodě useknout. Chyba, které se tím dopouštíme, je rovna 

L:ax dE' J dR'ViE1(R)ViE'(R')Gci(E, R, R')w-:J(R') 

Protože potenciály vdE' exponenciálně klesají, je tato nepřesnost účinně re
dukována s rostoucím parametrem Emax. 

Integrál (2.11) tedy spočteme jako součet příspěvků od komplexní půl
kružnice a od reálného intervalu. Na půlkružnici snadno zavedeme reálnou 
kvadraturu [12] - transformací E' = ER+ ERei7r(l+t) získáme integrál přes 
reálnou proměnnou v rozmezí (O, 1): 

1 dE'ViE1(R)w~,(R) = t dtViE'(t)(R)wi'(t)(R)ERi1rein(l+t)' 
půlkružnice JO 

který následně aproximujeme Gaussovou-Legendreovou kvadraturou 

rl ~ 
Jo dtViE' (R)w~,(R)ERi1rein(l+t) rv ERi7r L Wj ViEj (R)w~)R)ein(l+tj) 

o j=l 

Ej =ER+ ERein(l+tj), {tj, Wj}~k .. Gauss - Legendre (4.12) 

Označíme-li počet bodů (energií) na kružnici nk, integruje kvadratura přesně 
polynomy stupně :::; 2nk + 1. 

I na druhé části kontury - úsečka (2ER, Emax) - bylo integrováno pomocí 
Gaussovy-Legendreovy kvadratury obsahující zbylých nch - 1 - nk bodů 

(nch je počet kanálů, tj. počet rovnic soustavy (4.6); nch -1 je počet kanálů 
připadajících na kontinuum). 

Na závěr poznamenejme, že nastíněnou metodu řešení části uvažovaných 
rovnic pomocí Greenovy funkce - viz rovnice ( 4. 7) využívá již zmíněný 
nelokální rezonanční model [4]. V něm se převede celý systém (2.9), (2.10) 
na jedinou integrální rovnici ( 4.9), která po záměně integračních proměnných 

(E - TR - Vi(R))w-:J(R) - J dR' F(E, R, R')w!(R') = ViE;(R)xw(R) 

vypadá jako Schrodingerova rovnice obsahující ovšem nelokální potenciál 

F(E, R, R')= J dE'ViE'(R)ViE'(R')Gci(E, R, R'). 
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V nelokálním rezonančním modelu tedy stačí řešit jedinou rovnici na
místo celé soustavy. Cenou za to je nutnost vypořádat se s numerickým 
výpočtem nelokálního potenciálu. Za tímto účelem se obvykle používá rozvoj 
do vhodné (konečné) sady vibračních stavů. 

4.2.3 Výsledky 

Po studiu numerických peripetií přichází konečně čas analyzovat výsledky a 
spočíst vytoužené účinné průřezy rezonanční vibrační excitace a disociačního 
záchytu v procesu e + H2 . Rekapitulujme proto nejprve náš postup: Problém 
jaderné dynamiky rezonančních srážek elektronu s molekulou vodíku nás 
dovedl k soustavě rovnic (4.6). Abychom obešli proces limity imaginární části 
integrační proměnné, který nám vnutila okrajová podmínka požadovaná na 
fyzikální řešení, zvolili jsme integrační křivku ve spodní kompexní polorovině 
neprocházející v blízkosti pólů Gó(E). Jako kvadraturní body {EíH:'i"' ležící 
na této integrační křivce a jejich váhy { Wj }~:'i"' jsme vybrali sadu generova
nou Gaussovou-Legendreovou kvadraturou. 

Stejně jako v modelovém příkladu s jámami v úvodu kapitoly i zde 
vyřešíme soustavu ve FEM-DVR-ECS bázi. Pokud tato báze čítá Nb funkcí, 
jsou vlnové funkce v každém kanálu reprezentovány Nb-komponentovými 
vektory. To zároveň znamená, že matice soustavy ( 4.6) A je ranku nchNb 
a působí na multikanálový vektor x o rozměru nchNb. Jakmile nalezneme 
inverzi matice soustavy, stačí nám vypočíst prvních Nb složek vektoru x 
reprezentujících funkci w!, ze které již snadno spočteme účinné průřezy 
vibrační excitace molekuly a disociačního záchytu elektronu podle (2.12) 
a (2.13). Ve výsledku se tak celý problémem soustředí na inverzi matice 
(nchNb) X (nchNb)· 

V stupy do numerických výpočtů se dají rozdělit na fyzikální a čistě 

výpočetní. Fyzikální vstupy jsou tvořeny zadáním potenciálů Vo(R), Vd(R) 
a ViE'(R) v bodech FEM-DVR-ECS gridu a zadáním fyzikálních konstant 

µ 918.6818 a.u. 

Ea - 0.7542 eV, 

kde µ je redukovaná hmotnost molekuly vodíku a Ea je její elektronová 
afinita (tedy rozdíl asymptotických hodnot potenciálů Vo(R) a Vi(R)). 

Výpočetní vstupy jsou určeny jednak parametry FEM-DVR-ECS gridu a 
jednak parametry souvisejícími s numerickou integrací - poloměr půlkružnice 
na integrační kontuře ER, počet kvadraturních bodů na této půlkružnici 
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nk, horní mez integrace Emax a celkový počet kanálů nch (tzn. „diskrétní" 
kanál reprezentovaný vlnovou funkcí \IIJ + kanály diskretizovaného kontinua 
reprezentované skrze \[I~ ). Parametry gridu musejí být voleny podle chování 

J 

vlnových funkcí, které mají být v bázi generované gridem popsány, a proto 
byly použity jiné parametry pro výpočet vibrační excitace molekuly než pro 
disociační záchyt elektronu. Naopak, parametry související s integrací mají 
v obou případech stejný význam - adekvátně popsat kontinuum vlnových 
funkcí \V~, - a tedy byly voleny jednotně 

nch = 59 nk = 26 
Emax = 3.0 a.u. ER= 0.5 a.u. 

Nejdříve se věnujme výpočtu vibrační excitace. V něm byla použita FEM
DVR-ECS báze generovaná gridem s parametry 

n = 15, N = 17, Nb = 237, R0 = 30.0, </> = 40°, 

koncové body elementů= {O, 0.8, 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 4.5, 6.3, 8.0, 11.7, 

15.3, 19.0, 22. 7, 26.3, 30.0, 34.0, 44.0, 60.0}. 

Význam značek přiřazených jednotlivým parametrům je stejný jako v pří
padě úlohy s potenciálovými jámami - viz paragraf pod rovnicemi ( 4.3) a 
( 4.4). Grid byl volen tak, aby na něm diagonalizace operátoru T R + Vo dala 
všechny vibrační stavy s dostatečnou přesností vlastních hodnot (v našem 
případě vyšší než 10-15). Účinné průřezy byly počítány s relativní přesností 
10-2 , takže si můžeme být jisti, že nepřesnost vibračních stavů a energií 
nevnáší do ( 4.6) signifikantní chybu. 

Na obrázku 4.5 jsou vyneseny výsledné účinné průřezy vibrační ecitace 
molekuly ze základního do vyšších excitovaných stavů. Zároveň jsou poro
vnány s průřezy spočítanými na základě nelokálního rezonančního modelu 
zmíněného na konci předchozí podkapitoly. 

Z obrázků jsou patrné polohy prahů jednotlivých procesů. Při malých 
energiích elektronu je jediným možným procesem elastický rozptyl, a proto 
pouze jeho účinný průřez je nenulový. Průřezy excitací rostou až od energie, 
kdy elektron dodá energetický rozdíl koncové vibrační hladiny a základního 
stavu. 

Další na první pohled zřetelnou charakteristikou jsou vlnky v účinných 
průřezech O -----+ 2 a O -----+ 3. Ve skutečnosti existují ve všech stupních vibrační 
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OBR. 4.5: Účinné průřezy rezonanční vibrační excitace molekuly H2 nacházející se 
na počátku v základním stavu. Energie koncového stavu roste v grafech od shora dolů, tj. 
od elastického rozptylu nahoře až po excitaci do 3. excitovaného stavu dole. Data spočtená 
ze soustavy (4.6) (křížky) jsou porovnána s daty získanými z nelokálního rezonančního 
modelu (plné čáry.) 
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excitace a dokonce mají zhruba stejnou velikost; na prvních dvou grafech 
(od shora) pouze nejsou vidět, protože jsou malé v porovnání s celkovou 
velikostí průřezů. Jedná se o tzv. bumerangové oscilace [13], které jsou 
výsledkem interference dvou procesů. Prvním je přímý rozpad metasta
bilního aniontu H2, při němž je elektron velmi rychle odmršťěn pryč od 
molekuly. V rámci naší teorie je takový proces určen působením potenciálů 
ViE'(R), které zprostředkovávají přechod z rezonančního kanálu do kanálů 
kontinua, v nichž je elektron volný. Doba přímého rozpadu je natolik krátká, 
že vzdálenost jader při ní téměř nedozná změny. To znamená, že interakční 
centrum přímého rozpadu je lokalizováno v blízkosti rovnovážné polohy 
jader. Druhý proces je naopak charakterizován pohybem jader od sebe pod 
vlivem poteciálu Vi(R), který zodpovídá za průběh disociačního záchytu a 
zasahuje za oblast, v níž dominuje přímý rozpad. Aby však mohlo dojít k in
terferenci musí být celková energie systému pod disociačním prahem, aby 
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OBR. 4.6: Bumerangové oscilace v účinném průřezu vibrační excitace O ---t 3. 
Vlnění končí u energie ~ 3.7 eV, což odpovídá prahu disociačního záchytu ele
ktronu. 
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přitažlivá část potenciálu Vi(R) vrátila jádra zpět k sobě a umožnila opět 
přímý rozpad. Skutečně, vlnky na všech grafech končí u energie elektronu 
přibližně E: · 3. 7 e V, což odpovídá disociačnímu prahu, kdy se energie 
elektronu vyrovná vazbové energii molekuly Evo + Ea ~ -3. 7. Detail inter
ferenčních vlnek je zobrazen na obrázku 4.6. 

Co se velikosti průřezů týče, dominuje elastický účinný průřez. Velikost 
ostatních průřezů do vzdálenějších vibračních stavů rychle klesá. Je to způ
sobeno tím, že doba života rezonance (konkrétně se jedná o stav 22:~ mo
lekulárního aniontu H2) je krátká. Jinými slovy, elektron rychle opouští 
molekulu, aniž by stačil významně rozvibrovat jádra. 

Přejděme nyní k výpočtu účinných průřezů disociačního záchytu. V tomto 
případě je vhodné volit grid o něco jemněji než u počítání vibrační exci
tace. Důvodem je odlišné asymptotické chování vlnové funkce jader w!(R). 
Zatímco u vibrační excitace w!(R) exponenciálně klesá (jádra zůstávají 
u sebe), v případě disociačního záchytu vlnová funkce w!(R) asymptoticky 
osciluje jako řešení soutavy H-+H bez vzájemné interakce (jádra se od sebe 
vzdalují). Na popsání oscilací je obzvláště u vyšších energiích potřeba více 
bázových funkcí než k charakterizaci monotónní pozvolně klesající funkce. 
Proto byl grid určený k výpočtu disociačního záchytu v asymptotické oblasti 
zhuštěn (uveďme pouze zkrácené charakteristiky): 

n = 15 , N = 26, Nb = 363 , R0 = 30.0, </> = 40° . (4.13) 

Účinné průřezy disociačního záchytu elektronu jsou zobrazeny na obráz
ku 4.7. Opět jsou porovnány s výsledky nelokálního rezonančního modelu. 
Odchylky výsledků obou modelů (patrné především v blízkosti disociačního 
prahu) nejsou způsobeny nedostatečnou konvergencí výstupů, nýbrž lehce 
odlišnými vstupními parametry. 

Obrázky opět umožňují ověřit některé kvalitativní charakteristiky. Za pr
vé, účinné průřezy jsou nulové, dokud celková energie systému nepřekročí 
disociační práh: E = O. Přitom s rostoucí vibrační energií molekuly musí 
elektron přinést čím dál menší energii, aby otevřel disociační kanál. 

Za druhé, čím vyšší je počáteční vibrační hladina molekuly, tím snáze ji 
elektron rozbije, a tedy velikost účinných průřezů disociace roste s počáteční 
energií molekuly. Tento jev lze snadno pochopit v řeči časově závislých vl
nových funkcí. Vyšší vibrační hladina znamená vyšší kinetickou energii jader, 
což má za následek, že vlnová funkce snáze uniká z oblasti přímého rozpadu 
(oblast, kde dominuje potenciál ViE', který umožňuje rozpad vlnové funkce 
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OBR. 4. 7: Účinné prurezy rezonančního disociačního záchytu elektronu 
na molekule H2, která se na počátku nachází v základním (nahoře), prvním ex
citvaném (uprostřed) a druhém excitovaném (dole) vibračním stavu. 
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do kanálů kontinua) do oblasti, kde ji modeluje prakticky jen potenciál Vi. 
Vývoj vlnové funkce v této oblasti je již téměř unitární, a protože má ener
gii vyšší než asymptotická hodnota Vi, dostane se až do oo. To fyzikálně 
znamená rozbití molekuly. 

Zastavme se nakonec u odhadu chyby spočtených výsledků. Chyba v rámci 
numerického modelu bývá volena jako jakýsi kompromis mezi minimaliza
cí vlivu numerických aproximací a výpočetní náročností. Zatímco numeric
ké aproximace se stávají zanedbatelnějšími laděním vstupních výpočetních 
parametrů - zvyšováním počtu bázových funkcí Nb a zpřesňováním reprezen
tace kontinua pomocí úpravy parametrů nch, Emax, ER a nk, doba běhu pro
gramu tím spíše trpí. Konkrétně, časová náročnost programu se odvíjí od 
doby inverze matice soustavy (4.6), která je typu (nchNb) x (nchNb)· 

Konečně, účinné průřezy byly zkonvergovány laděním výpočetních para
metrů na relativní přesnost alespoň 10-2 . Tuto přesnost by šlo dále zvyšovat, 
neboť výpočetní náročnost byla stále velmi daleko od meze časové neúnos
nosti, avšak pro účely zobrazených grafů to nemá valný smysl. 
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Kapitola 5 

Závěr 

S úspěchem jsme aplikovali numerickou metodu FEM-DVR-ECS na výpočet 
dynamiky jader molekuly H2 při rezonančních srážkách s elektronem. Tato 
metoda, kombinující přednosti tří známých numerických procedur - metody 
konečných elementů, reprezentace diskrétní proměnnou a vnějšího komplex
ního škálování, se osvědčila jako efektivní nástroj pro výpočet vázaných 
stavů a rezonancí a pro řešení systému rovnic typu (2.1). Obě tyto vlastnosti 
jsme nejprve otestovali na analyticky řešitelném příkladu a následně využili 
v problému jaderné dynamiky. 

Jaderná dynamika byla řešena v rámci nerelativistické kvantové mecha
niky pomocí modelu ekvivalentního s nelokálním rezonančním modelem. 
Na rozdíl od něj však nevede na řešení integrální rovnice s nelokálním po
tenciálem, nýbrž na systém diferenciálních rovnic s lokálními potenciály. 
Pro potřeby numerických výpočtů jsme tento systém aproximovali soustavou 
( 4.6). 

Fyzikálně nejvýznamější výsledky modelu jaderné dynamiky jsou účinné 
průřezy rezonančních procesů vibrační excitace H2 (obr. 4.5) a disociačního 
záchytu elektronu vedoucí k rozpadu na H- + H (obr. 4.7). Účinné průřezy 
jsou v dobrém souhlasu s výsledky nelokálního rezonančního modelu. 
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