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Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Ústav teoretické 

fyziky 
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme neutralizací protonu při jeho průletu 

grafenem. Při tomto průletu proton buď zachytí jeden elektron a vznikne neutrální 

atom vodíku, nebo zachytí dva elektrony a vznikne anion vodíku, nebo proletí bez 
záchytu. Cílem této práce je teoreticky popsat tento proces pomocí kvantové 

mechaniky, vypočíst snížení kinetické energie protonu při jeho průletu grafenem a 

určit pravděpodobnost, s jakou proton přeletí bez záchytu, pravděpodobnost, s jakou 
proton zachytí jeden elektron a závislost těchto pravděpodobností na energii protonu 

a různých parametrech modelu. V práci představíme a následně porovnáme dva 

modely – nejprve jednoduchý model, který předpokládá nehybný grafen a konstantní 

energii protonu a potom složitější model, který nám kromě pravděpodobnosti záchytu 

umožní určit i změnu energie protonu. 
Klíčová slova: kvantová teorie reakčních srážek, grafen, vodík a jeho ionty 
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Title: Electron attachment to proton in transmission through graphene 
Author: Matúš Ondrašek 
Department: Institute of Theoretical Physics 
Supervisor: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Institute of Theoretical Physics 
Abstract: In the presented thesis we study the proton neutralization in transmission 
through graphene. In this transmission, the proton either captures one electron and 
produces a neutral hydrogen atom, or captures two electrons to form a hydrogen anion 
or passes through without capture. The aim of this work is theoretically to describe 
this process by means of quantum mechanics, to calculate the reduction of the proton's 
kinetic energy in transmission through graphene and to determine the probability of 
the proton transmission without capture, the probability of the proton catching one 
electron and the dependence of these probabilities on proton energy and various 
parameters model. In the work we will introduce and then compare two models - first 
a simple model that assumes motionless graphene and a constant energy of the proton 
and then a more complicated model that allows us to determine the change of the 
proton energy in addition to the probability of capture. 
Keywords: quantum theory of inelastic collisions, graphene, hydrogen atom and 
ions 
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Názov práce: Záchyt elektrónov na protóne pri prelete grafénom 
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Ústav: Ústav teoretické fyziky 
Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Ústav teoretické 

fyziky 
Abstrakt: V predloženej práci sa zaoberáme neutralizáciou protónu pri jeho prelete 
grafénom. Pri tomto prelete protón buď zachytí jeden elektrón a vznikne neutrálny 

atóm vodíka, alebo zachytí dva elektróny a vznikne anión vodíka, alebo preletí bez 

záchytu. Cieľom tejto práce je teoreticky popísať tento proces pomocou kvantovej 
mechaniky, vypočítať zníženie kinetickej energie protónu pri jeho prelete grafénom a 
určiť pravdepodobnosť, s akou protón preletí bez záchytu, pravdepodobnosť, s akou 
protón zachytí jeden elektrón a závislosť týchto pravdepodobností na energii protónu 

a rôznych parametroch modelu. V práci predstavíme a následne porovnáme dva 

modely – najprv jednoduchý model, ktorý predpokladá nehybný grafén a konštantnú 

energiu protónu a potom zložitejší model, ktorý nám okrem pravdepodobnosti záchytu 

umožní určiť aj zmenu energie protónu. 
Kľúčové slová: kvantová teória reakčných zrážok, grafén, vodík a jeho ióny     
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Úvod 
     Grafén, dvojrozmerný kryštál uhlíka, je podivuhodný materiál neobvyklých 

vlastností, ktorý už od svojho objavu vyvoláva záujem obrovského množstva vedcov 

po celom svete. Grafén v roku 2004 objavili vedci Andre Geim a Konstantin 
Novoselov a za prielomové experimenty týkajúce sa grafénu im bola v roku 2010 
udelená Nobelova cena za fyziku. Tento materiál je zaujímavý ako po teoretickej, tak 

aj po praktickej stránke. Elektróny v graféne vykazujú lineárnu závislosť energie na 

vlnovom vektore, čo odpovedá tzv. nehmotným Diracovým fermiónom a ich pohyb je 
tak lepšie popísaný skôr Diracovou rovnicou než rovnicou Schrödingerovou. Po 
praktickej stránke grafén môže mať v budúcnosti významné využitie v elektronike 
v tranzistoroch, dotykových displejoch, fotovoltaických článkoch, atď. [1, 2] 
     V tejto práci sa zaoberáme neutralizáciou protónu pri jeho prelete grafénom. Sú 

v podstate len tri možnosti: 1. protón preletí grafénom bez záchytu a len sa zníži jeho 

energia, 2. protón pri prelete grafénom zachytí jeden elektrón a vznikne tak neutrálny 

atóm vodíka, 3. protón pri prelete zachytí dva elektróny a vznikne anión vodíka. My 

pre jednoduchosť v tejto práci uvažujeme len možnosti 1. – prelet bez záchytu a 2. – 
neutralizácia protónu. Tento proces neutralizácie bol študovaný experimentálne [3] aj 
teoreticky [4, 5], pričom počet nameraných prípadov neutralizácie je výrazne nižší než 

je predpovedané teoreticky v práci [4] a je tu tak otvorená možnosť teoretický model 
a jeho predpoveď vylepšiť. 
     V 1. kapitole najprv vo vhodnej reprezentácii skonštruujeme jednoduchý teoretický 

model neutralizácie protónu pri jeho prelete grafénom a následne ako numericky, tak 
aj pomocou nestacionárnej poruchovej teórie určíme pravdepodobnosť tejto 

neutralizácie a závislosť pravdepodobnosti na energii protónu a parametroch modelu. 
Tento model uvažuje konštantnú energiu protónu a nehybný grafén a neumožňuje tak 
určiť zníženie energie protónu pri jeho prelete. Tento nedostatok odstránime v 2. 
kapitole, kde skonštruujeme detailnejší model a následne v diskusii oba modely 
porovnáme. 
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1. Jednoduchý model bez zahrnutia kmitov grafénu 
     V tejto kapitole predstavíme jednoduchý model záchytu elektrónu na protóne pri 

jeho prelete grafénom. V modeli budeme pre jednoduchosť predpokladať konštantnú 

rýchlosť protónu a nehybný grafén. Najprv tento model skonštruujeme a následne 

numericky aj poruchovo na základe tohto modelu určíme pravdepodobnosť záchytu 

a jej závislosť na energii protónu a parametroch modelu. 
1.1 Konštrukcia modelu 
     Pri konštrukcii modelu vyjdeme z časovej Schrödingerovej rovnice 
𝑖ħ

𝜕

𝜕𝑡
ǀ𝜓⟩ = �̂�ǀ𝜓⟩ ,                                                                                                                  (1.1) 

kde ħ je redukovaná Planckova konštanta, t je čas, �̂� je Hamiltonián nášho systému – 
protón + grafén a ǀ𝜓⟩  je vlnová funkcia nášho systému [6]. Budeme pri tom 
predpokladať, že pohyb protónu je možné popísať pomocou klasickej fyziky a naviac, 

že sa protón pohybuje tak rýchlo, že na neho prelet grafénom má zanedbateľný vplyv, 

takže sa pohybuje konštantnou rýchlosťou v. Kvantovo popíšeme len pohyb elektrónu 

a jeho stavový priestor volíme čo najmenší, aby popísal preskok elektrónu medzi 

grafénom a protónom. 
     Teraz zvolíme pre nás výhodnú reprezentáciu, v ktorej vlnová funkcia nášho 

systému má tvar ǀ𝜓⟩ = 𝐶𝑝ǀ𝛷𝑝⟩ + 𝐶𝑔ǀ𝛷𝑔⟩, kde Cp a Cg sú komplexné koeficienty, ǀ𝛷𝑝⟩ 
označuje stav, keď je elektrón zachytený na protóne a ǀ𝛷𝑔⟩ označuje stav, keď je 

protón bez elektrónu (elektrón je na graféne). Ak položíme ǀ𝛷𝑝⟩ = (
1
0

) a ǀ𝛷𝑔⟩ = (
0
1

), 
tak potom môžeme vlnovú funkciu nášho systému zapísať v tvare ǀ𝜓⟩ = (

𝐶𝑝

𝐶𝑔
)  a 

hamiltonián v tvare �̂� = (
𝐸1 𝑓(𝑅)

𝑓 (𝑅) 𝑊
), kde E1 je energia elektrónu v základnom 

stave atómu vodíka, W je výstupná práca pre grafén a 𝑓(𝑅) = 𝐴𝑒−𝛼|𝑅|, kde 𝑅 = 𝑣𝑡 =

𝑡
1

𝑀
√2𝑀𝐸  je vzdialenosť protónu od grafénu, v rýchlosť protónu, M hmotnosť 

protónu, E energia protónu, A určuje silu interakcie medzi protónom a grafénom a α 
určuje dosah tejto interakcie. Závislosť mimodiagonálneho elementu hamiltoniánu 
f(R) sme teda parametrizovali jednoduchým spôsobom vystihujúcim fakt, že interakcia 
protónu a grafénu klesá so vzdialenosťou R. Dá sa očakávať, že hodnota konštanty A 
bude mať rádovo veľkosť v jednotkách elektronvoltov, čo je typická energia pre 
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molekulárne systémy a konštanta α bude mať veľkosť rádovo jednotky prevráteného 

bohrovho polomeru, čo je typická vzdialenosť v molekulárnych systémoch. 
Schrödingerova rovnica v tejto reprezentácii má teda tvar 
𝑖ħ

𝜕

𝜕𝑡
(

𝐶𝑝

𝐶𝑔
) = (

𝐸1 𝑓(𝑅)

𝑓(𝑅) 𝑊
) (

𝐶𝑝

𝐶𝑔
) .                                                                            (1.2) 

     Koeficienty Cp a Cg sú komplexné, preto ich rozpíšeme na súčet reálnej a 

imaginárnej časti Cp = Cpr + iCpi, Cg = Cgr + iCgi a dosadíme do Schrödingerovej 

rovnice (1.2). Po dosadení a rozpísaní dostaneme nasledujúcu sústavu 4 reálnych 

obyčajných diferenciálnych rovníc pre koeficienty Cpr, Cpi, Cgr, Cgi 
ħ

d𝐶𝑝𝑟

d𝑡
= 𝐸1𝐶𝑝𝑖 + 𝑓(𝑅)𝐶𝑔𝑖 ,                                                                                                      (1.3)                                                                                       

−ħ
d𝐶𝑝𝑖

d𝑡
= 𝐸1𝐶𝑝𝑟 + 𝑓(𝑅)𝐶𝑔𝑟 ,                                                                                        (1.4)                                               

ħ
d𝐶𝑔𝑟

d𝑡
= 𝑓(𝑅)𝐶𝑝𝑖 + 𝑊𝐶𝑔𝑖 ,                                                                                             (1.5)                                             

−ħ
d𝐶𝑔𝑖

d𝑡
= 𝑓(𝑅)𝐶𝑝𝑟 + 𝑊𝐶𝑔𝑟 .                                                                                           (1.6)                                             

     Pravdepodobnosť Pp toho, že je elektrón v danom čase zachytený na protóne 

vypočítame ako 𝑃𝑝 = |𝐶𝑝|
2

= 𝐶𝑝𝑟
2 + 𝐶𝑝𝑖

2 , pravdepodobnosť Pg toho, že je protón 

v danom čase bez elektrónu vypočítame ako 𝑃𝑔 = |𝐶𝑔|
2

= 𝐶𝑔𝑟
2 + 𝐶𝑔𝑖

2 , pričom 

samozrejme platí Pp + Pg = 1. Pre čas t →-∞ zrejme platí: Pp(-∞) = 0, Pg(-∞) =1 a nás 

zaujíma situácia v čase t →∞, čo určíme pomocou sústavy rovníc (1.3) – (1.6). 
1.2 Numerické riešenie 
     Pri numerickom riešení sústavy rovníc (1.3) – (1.6), aby sme si zjednodušili prácu, 

budeme používať Hartreeho atómové jednotky. V týchto jednotkách sú hmotnosť 
elektrónu me, elementárny náboj e, redukovaná Planckova konštanta ħ a Coulombova 
konštanta ke = 1/(4πε0) rovné 1, energia sa udáva v hartree (Ha) a dĺžka v bohroch, 
pričom platí: 1 Ha = 27,21 eV, 1 bohr = 0,053 nm [7]. 
     Konštanty v našom modeli majú v atómových jednotkách hodnoty: E1 = -0,5 Ha 
[6], W = -0,17 Ha [8], M = 1836 me [6]. Hodnoty A, α nepoznáme a pokladáme ich za 

parametre modelu (na to, aké hodnoty týchto konštánt pri simulácii používame, vždy 

upozorníme). 
     Aby sme mohli sústavu rovníc (1.3) – (1.6) riešiť, potrebujeme poznať počiatočné 

podmienky. Tie určíme tak, aby platilo pre čas t →-∞: Pp(-∞) = 0, Pg(-∞) =1. Túto 

podmienku splňuje Cpr(-∞) = 0, Cpi(-∞) = 0. Aby sme určili aj Cgr(-∞) a Cgi(-∞), tak 
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vyriešime sústavu rovníc (1.5), (1.6) v komplexnom zápise (predpokladáme Cpr(-∞) = 

0, Cpi(-∞) = 0) , čo dá jednu diferenciálnu rovnicu, ktorej riešenie je 𝐶𝑔(−∞ ) =

exp (−
𝑖𝑊𝑡

ħ
) = cos (−

𝑊𝑡

ħ
) + 𝑖 sin (−

𝑊𝑡

ħ
). Platí teda Cgr(-∞) = cos (−

𝑊𝑡

ħ
), Cgi(-∞)  = 

sin (−
𝑊𝑡

ħ
). Ak za čas t dosadíme záporné, v absolútnej hodnote dostatočne veľké 

číslo, tak máme hľadané počiatočné podmienky. Ukazuje sa, že dobrou voľbou je 

sústavu riešiť v čase t od -100 do 100 a. u. s počtom vyčíslení 100000. Počiatočné 

podmienky potom sú: Cpr(-100) = 0, Cpi(-100) = 0, Cgr(-100) = -0,275163, Cgi(-100) = 
0,961397. 
     V tomto momente už máme všetko pripravené, poďme teda teraz riešiť sústavu 

obyčajných diferenciálnych rovníc (1.3) – (1.6) metódou Runge – Kutta 4. riadu 
s uvedenými hodnotami konštantánt a počiatočných podmienok. 
     Najprv urobme test numerickej konvergencie. V tabuľke 1.1 je uvedená závislosť 

pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) na počte vyčíslení N pri numerickom 
riešení sústavy rovníc (1.3) – (1.6) pri energii protónu 36,75 Ha (1 keV) a pre hodnoty 

konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1. Z tabuľky vidíme, že už pri počte 

vyčíslení N = 500 je presnosť metódy dostatočná, my budeme v ďalších výpočtoch 

používať N = 100000. 
 

Tabuľka 1.1: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) na počte 

vyčíslení N 
N Pp(+∞) 

100 0,0717 

500 0,1239 

1000 0,1239 

10000 0,1239 

100000 0,1239 

1000000 0,1239  
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     Na obrázku 1.1 je vykreslené riešenie sústavy (1.3) – (1.6) pre hodnoty konštánt A 
= 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1. Jedná sa o závislosť pravdepodobnosti, že sa 

elektrón v danom čase nachádza zachytený na protóne Pp, na čase t (v atómových 

jednotkách) pre energie 36,75 Ha až 330,75 Ha (1 keV až 9 keV). Na obrázku 1.2 je 

vykreslená závislosť súčtu pravdepodobností Pp + Pg na čase t pre spomenuté energie 

a vidíme, že je v každom čase správne rovná 1. 

 
Obrázok 1.1: Závislosť pravdepodobnosti, že sa elektrón v danom čase nachádza 

zachytený na protóne Pp, na čase t  

 Obrázok 1.2: Závislosť súčtu pravdepodobností Pp + Pg na čase t  
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     V tabuľke 1.2 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) 
na jeho energii E resp. rýchlosti v pre hodnoty konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 
(bohr)-1 a na obrázku 1.3 je táto závislosť vykreslená. Okamžite odtiaľ vidíme, že 

s rastúcou energiou protónu klesá pravdepodobnosť jeho neutralizácie. 
 

Tabuľka 1.2: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu na jeho energii E 
resp. rýchlosti v 

E [Ha] v [a. u.] Pp(+∞) 

36,75 0,20 0,1239 

73,50 0,28 0,0651 

110,25 0,35 0,0440 

147,00 0,40 0,0334 

183,75 0,45 0,0269 

220,50 0,49 0,0224 

257,25 0,53 0,0193 

294,00 0,57 0,0169 

330,75 0,60 0,0150 

367,50 0,63 0,0135  

 
Obrázok 1.3: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu na jeho energii E  
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     Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) na jeho energii, ktorá je 

zobrazená na obrázku 1.3, môžeme intuitívne interpretovať takto: Čím je väčšia 

energia resp. rýchlosť protónu letiaceho cez grafén, tým menší čas protón strávi 

v interakčnej oblasti (interakcia s grafénom prebieha kratšiu dobu) a tým je menšia 

pravdepodobnosť, že nastane záchyt elektrónu na protóne. 
     Ešte sa pozrime, ako  pravdepodobnosť neutralizácie protónu závisí na konštantách 
A, α. V tabuľke 1.3 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu 

Pp(+∞) na konštante A pri energii protónu 220,5 Ha (6 keV) a hodnote konštanty α = 
10 (bohr)-1. Vidíme, že s rastúcou hodnotou konštanty A rastie pravdepodobnosť 

neutralizácie protónu. Je to logické, keď si uvedomíme, že konštanta A určuje silu 

interakcie medzi protónom a grafénom. Čím je konštanta A väčšia, tým väčšia sila 

pôsobí medzi protónom a grafénom a tým rastie pravdepodobnosť neutralizácie 

protónu. 
     V tabuľke 1.4 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) 
na konštante α pri energii protónu 220,5 Ha (6 keV) a hodnote konštanty A = 0,37 Ha. 
Vidíme, že s rastúcou hodnotou konštanty α klesá pravdepodobnosť neutralizácie 

protónu. Dá sa to vysvetliť tak, že čím je konštanta α väčšia, tým menší dosah má 

interakcia medzi protónom a grafénom a tým klesá pravdepodobnosť neutralizácie 

protónu. 
 

Tabuľka 1.3: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu na konštante A 
A [Ha] Pp(+∞) 

0,0735 0,0009 

0,1470 0,0036 

0,2205 0,0080 

0,2940 0,0142 

0,3675 0,0221  
Tabuľka 1.4: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu na konštante α 

α [(bohr)-1] Pp(+∞) 

2 0,3799 

4 0,1285 

6 0,0605 

8 0,0347 

10 0,0224  
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1.3 Riešenie pomocou poruchovej teórie 
     Teraz budeme riešiť tú istú úlohu, ale pomocou nestacionárnej poruchovej teórie. 

K tomu využijeme 1. riad Dysonovho rozvoja pre S – maticu 
�̂� = 𝐼 −

𝑖

ħ 
∫ 𝑑𝑡�̂�𝐼(𝑡)

+∞

−∞
 ,                                                                                                             (1.7) 

kde �̂�𝐼(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑖

ħ 
�̂�0𝑡) �̂�𝑒𝑥𝑝 (−

𝑖

ħ 
�̂�0𝑡) je interakčná reprezentácia operátoru �̂�, �̂� 

je interakčný hamiltonián a �̂�0 je hamiltonián neinteragujúcich zložiek [9]. V našom 

prípade tieto operátory vyzerajú nasledovne 
�̂� = (

0 𝑓(𝑡)
𝑓(𝑡) 0

) , �̂�0 = (
𝐸1 0
0 𝑊

) ,                                                                     

�̂�𝐼(𝑡) = (
0 𝑓(𝑡)exp (

𝑖

ħ 
(𝑊 − 𝐸1)𝑡)

𝑓(𝑡)exp (
𝑖

ħ 
(𝐸1 − 𝑊)𝑡) 0

) . 
Dosadením 𝑓(𝑅) = 𝐴𝑒−𝛼𝑣|𝑡| do operátoru �̂�𝐼(𝑡), ďalej dosadením operátoru �̂�𝐼(𝑡) do 
vzťahu (1.7) a integráciou dostaneme pre kvadrát absolútnej hodnoty S21 elementu S – 
matice v atómových jednotkách (táto veličina vyjadruje pravdepodobnosť 

neutralizácie protónu) 
|𝑆21|2 = (

2𝐴𝛼𝑣

(𝐸1−𝑊)2+𝛼2𝑣2)
2 .                                                                                              (1.8)                                

     V tabuľke 1.5 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu, 
vypočítaná pomocou poruchovej teórie ǀS21ǀ2 a pre porovnanie aj hodnoty vypočítané 

numericky Pp(+∞), na jeho energii E resp. rýchlosti v pre hodnoty konštánt A = 0,37 
Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1 a na obrázku 1.4 je táto závislosť vykreslená. V tabuľke je 

uvedená aj závislosť rozdielu ǀS21ǀ2 - Pp(+∞) na energii, odkiaľ vidíme, že 

pravdepodobnosti neutralizácie protónu určené oboma metódami veľmi dobre súhlasia 

a presnosť poruchovej metódy rastie s rastúcou energiou E resp. rýchlosťou v protónu, 

čo dobre korešponduje s faktom, že nestacionárna poruchová teória funguje lepšie pre 

slabé interakcie alebo pre interakcie, ktoré trvajú krátku dobu. 
     Zo vzťahu (1.8) je okamžite vidieť, že pravdepodobnosť neutralizácie protónu klesá 

s rastúcou energiou resp. rýchlosťou protónu v, s rastúcou hodnotou konštanty A 
pravdepodobnosť neutralizácie protónu rastie a s rastúcou hodnotou konštanty α 
pravdepodobnosť neutralizácie protónu klesá. 
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Tabuľka 1.5: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu, vypočítaná poruchovo ǀS21ǀ2 a numericky Pp(+∞), na jeho energii E resp. rýchlosti v 
E [Ha] v [a. u.] Pp(+∞) ǀS21ǀ2 ǀS21ǀ2 - Pp(+∞) 

36,75 0,20 0,1239 0,1296 0,0057 

73,50 0,28 0,0651 0,0666 0,0015 

110,25 0,35 0,0440 0,0448 0,0008 

147,00 0,40 0,0334 0,0337 0,0003 

183,75 0,45 0,0269 0,0271 0,0002 

220,50 0,49 0,0224 0,0226 0,0002 

257,25 0,53 0,0193 0,0194 0,0001 

294,00 0,57 0,0169 0,0170 0,0001 

330,75 0,60 0,0150 0,0151 0,0001 

367,50 0,63 0,0135 0,0136 0,0001  

 
Obrázok 1.4: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu, vypočítaná poruchovo a numericky, na jeho energii E  
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2. Detailnejší model so započítaním kmitov grafénu 
     V predchádzajúcej kapitole sme pri konštrukcii modelu predpokladaly konštantnú 

rýchlosť protónu resp. kinetickú energiu a nehybný grafén, model nám tak 

neumožňoval určiť zmenu energie protónu pri jeho prelete grafénom. Teraz tento 

nedostatok odstránime a skonštruujeme model umožňujúci určiť aj zmenu energie 

protónu. 
2.1 Konštrukcia modelu 
     Funkciu 𝑓(𝑅(𝑡))  z 1. kapitoly nahraďme funkciou 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|) =

𝐴𝑒−𝛼|𝑅(𝑡)−𝑥(𝑡)| , kde R(t) je vzdialenosť protónu od počiatku súradnicovej sústavy 
(počiatok súradnicovej sústavy sa nachádza v strede rovnovážnej polohy grafénu), x(t) 
je výchylka grafénu z rovnovážnej polohy a uvažujme hamiltonovu funkciu systému  
𝐻(𝑅, 𝑥, 𝑃, 𝑝) =

𝑃2

2𝑀
+

𝑝2

2𝑚
+

1

2
𝑘𝑥2 + ⟨𝜙|�̂�𝑒𝑙(𝑅, 𝑥)|𝜙⟩ ,                                                          

kde P je hybnosť protónu, M je hmotnosť protónu, p je hybnosť grafénu, m je efektívna 

hmotnosť grafénu, k je koeficient tuhosti grafénu, ϕ je vlnová funkcia,  
�̂�𝑒𝑙 = (

𝐸1 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|)

𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|) 𝑊
)                                                        

je hamiltonov operátor elektrónu a výraz ⟨𝜙|�̂�𝑒𝑙(𝑅, 𝑥)|𝜙⟩  predstavuje energiu 
elektrónu. Teraz sústavu rovníc (1.3) – (1.6) doplňme hamiltonovými kanonickými 

rovnicami [10] s uvedenou hamiltonovou funkciou systému, takže úplná sústava 

rovníc popisujúca náš nový model vyzerá nasledovne 
ħ

d𝐶𝑝𝑟

d𝑡
= 𝐸1𝐶𝑝𝑖 + 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|)𝐶𝑔𝑖 ,                                                                          (2.1)                                                                                       

−ħ
d𝐶𝑝𝑖

d𝑡
= 𝐸1𝐶𝑝𝑟 + 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|)𝐶𝑔𝑟 ,                                                                    (2.2)                                               

ħ
d𝐶𝑔𝑟

d𝑡
= 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|)𝐶𝑝𝑖 + 𝑊𝐶𝑔𝑖 ,                                                                          (2.3)                                             

−ħ
d𝐶𝑔𝑖

d𝑡
= 𝑓(|𝑅(𝑡) − 𝑥(𝑡)|)𝐶𝑝𝑟 + 𝑊𝐶𝑔𝑟 ,                                                                    (2.4)                                             

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

𝜕𝐻

𝜕𝑃
=

𝑃

𝑀
 ,                                                                                                                                    (2.5) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝜕𝐻

𝜕𝑝
=

𝑝

𝑚
 ,                                                                                                                                    (2.6) 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑅
= − ⟨𝜙|

𝜕

𝜕𝑅
𝐻𝑒𝑙|𝜙⟩ = −(𝐶𝑝

∗ 𝐶𝑔
∗) (

0
𝜕𝑓

𝜕𝑅
𝜕𝑓

𝜕𝑅
0

) (
𝐶𝑝

𝐶𝑔
) = −2

𝜕𝑓

𝜕𝑅
(𝐶𝑔𝑟𝐶𝑝𝑟 +

𝐶𝑔𝑖𝐶𝑝𝑖) = 2𝛼𝑓𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑅 − 𝑥)(𝐶𝑔𝑟𝐶𝑝𝑟 + 𝐶𝑔𝑖𝐶𝑝𝑖) ,                                                            (2.7)                                                                      
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𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑥
= − ⟨𝜙|

𝜕

𝜕𝑥
𝐻𝑒𝑙|𝜙⟩ − 𝑘𝑥 = −(𝐶𝑝

∗ 𝐶𝑔
∗) (

0
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
0

) (
𝐶𝑝

𝐶𝑔
) − 𝑘𝑥 =

−2
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(𝐶𝑔𝑟𝐶𝑝𝑟 + 𝐶𝑔𝑖𝐶𝑝𝑖) − 𝑘𝑥 = 2𝛼𝑓𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑅)(𝐶𝑔𝑟𝐶𝑝𝑟 + 𝐶𝑔𝑖𝐶𝑝𝑖) − 𝑘𝑥 .       (2.8)                   

2.2 Numerické riešenie 
     Sústavu obyčajných diferenciálnych rovníc (2.1) – (2.8) budeme riešiť metódou 

Runge – Kutta 4. riadu s hodnotami konštánt uvedenými už v 1. kapitole (budeme 
znovu používať Hartreeho atómové jednotky): E1 = -0,5 Ha [6], W = -0,17 Ha [8], M 
= 1836 me [6], hodnoty A, α nepoznáme a pokladáme ich za parametre modelu. 

Efektívnu hmotnosť grafénu odhadneme hodnotou m = 66096 me (3 uhlíkové atómy 
izotopu 12C) [6] a koeficient tuhosti grafénu je k = 1 N.m-1 = 0,0006423 a. u. [11].  
     Sústavu rovníc, podobne ako v 1. kapitole, budeme riešiť v čase t od -100 do 100 
a. u. s počtom vyčíslení 100000. Počiatočné podmienky potom sú: Cpr(-100) = 0, Cpi(-
100) = 0, Cgr(-100) = -0,275163, Cgi(-100) = 0,961397. 
     Najprv urobme test numerickej konvergencie. V tabuľke 2.1 je uvedená závislosť 

pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) a jeho energie po prechode grafénom 

Ef na počte vyčíslení N pri numerickom riešení sústavy rovníc (2.1) – (2.8) pri 
počiatočnej energii protónu Ei = 36,75 Ha (1 keV) a pre hodnoty konštánt A = 0,37 Ha 
(10 eV), α = 10 (bohr)-1. Z tabuľky vidíme, že teraz je numerická konvergencia 

výrazne pomalšia než u jednoduchého modelu, čo je pravdepodobne spôsobené 

prítomnosťou funkcie sign a väčším počtom rovníc v našom detailnejšom modele. 
V ďalších výpočtoch budeme používať N = 100000. 
 

Tabuľka 2.1: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) a jeho 
energie po prechode grafénom Ef na počte vyčíslení N 

N Pp(+∞) Ef [Ha] 

100 0,0701 36,7624 

500 0,1233 36,7859 

1000 0,1236 36,7888 

10000 0,1239 36,7914 

100000 0,1238 36,7908 

1000000 0,1238 36,7909  
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     Na obrázku 2.1 je vykreslené riešenie sústavy (2.1) – (2.8) pre hodnoty konštánt A 
= 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1. Jedná sa o závislosť pravdepodobnosti, že sa 

elektrón v danom čase nachádza zachytený na protóne Pp, na čase t (v atómových 

jednotkách) pre počiatočné energie 36,75 Ha až 330,75 Ha (1 keV až 9 keV). Na 

obrázku 2.2 je vykreslená závislosť súčtu pravdepodobností Pp + Pg na čase t pre 
spomenuté energie a vidíme, že je v každom čase správne rovná 1. 

 
Obrázok 2.1: Závislosť pravdepodobnosti, že sa elektrón v danom čase nachádza 

zachytený na protóne Pp, na čase t  

 
Obrázok 2.2: Závislosť súčtu pravdepodobností Pp + Pg na čase t  
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     Na obrázku 2.3 je vykreslená závislosť energie protónu na čase pre hodnoty 

konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1 pre počiatočné energie Ei od 36,75 Ha 
do 330,75 Ha (1 keV až 9 keV). Vidíme, že energia protónu zostáva v čase približne 

konštantná. Aby sme videli, že sa tam predsa len niečo deje, tak na obrázku 2.4 je 

vykreslené to isté, ale len pre počiatočnú energiu protónu Ei = 36,75 Ha. Vidíme, že 

prekvapujúco nastane zvýšenie energie protónu pri jeho prechode grafénom. 

 
Obrázok 2.3: Závislosť energie protónu na čase  

 
Obrázok 2.4: Závislosť energie protónu na čase pre jeho počiatočnú energiu Ei = 36,75 Ha  
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     Na obrázku 2.5 je vykreslená závislosť celkovej energie sústavy protón + grafén na 

čase pre hodnoty konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1 pre počiatočné energie 

protónu Ei od 36,75 Ha do 330,75 Ha (1 keV až 9 keV). Vidíme, že celková energia 

sústavy sa zachováva. Aby sme to videli bližšie, tak na obrázku 2.6 je vykreslené to 

isté, ale len pre počiatočnú energiu protónu Ei = 36,75 Ha. Vidíme, že sa v závislosti 

nachádza nejaký „defekt“, spôsobený pravdepodobne numerickou chybou pri výpočte. 
Za pozornosť tiež stojí fakt, že celková energia sústavy je nižšia než počiatočná energia 

protónu, čo je spôsobené zápornou väzobnou energiou elektrónu W = - 0,17 Ha. 

 
Obrázok 2.5: Závislosť celkovej energie sústavy na čase  
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Obrázok 2.6: Závislosť celkovej energie sústavy na čase pre počiatočnú energiu 

protónu Ei = 36,75 Ha  
     Na obrázku 2.7 je vykreslená závislosť výchylky grafénu z rovnovážnej polohy na 

čase pre hodnoty konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1 pre počiatočné energie 

Ei od 36,75 Ha do 330,75 Ha (1 keV až 9 keV). Vidíme, že výchylky sú prekvapivo 

záporné (proti smeru letu protónu) a čím je energia protónu vyššia, tým je výchylka 

menšia. Tiež vidíme, že výchylka grafénu je veľmi malá a tak musíme počítať s tým, 
že sa tu veľmi výrazne prejavujú numerické chyby výpočtu. 

 
Obrázok 2.7: Závislosť výchylky grafénu z rovnovážnej polohy na čase  
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     V tabuľke 2.2 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu 

Pp(+∞), závislosť konečnej energie protónu po jeho prelete grafénom Ef a závislosť 

rozdielu počiatočnej a konečnej energie protónu ∆E = Ef - Ei na jeho počiatočnej 

energii Ei pre hodnoty konštánt A = 0,37 Ha (10 eV), α = 10 (bohr)-1 a na obrázkoch 

2.8 a 2.9 sú tieto závislosti vykreslené. Vidíme, že s rastúcou počiatočnou energiou 
protónu klesá pravdepodobnosť jeho neutralizácie, podobne ako predpovedá aj 

jednoduchý model v 1. kapitole a rozdiel energií protónu pri jeho prelete grafénom 

s rastúcou počiatočnou energiou klesá. 
 

Tabuľka 2.2: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞), konečnej 

energie protónu po jeho prelete grafénom Ef  a rozdielu energií ∆E na jeho 
počiatočnej energii Ei 

Ei [Ha] Pp(+∞) Ef [Ha] ∆E [Ha] 

36,75 0,1238 36,7908 0,0408 

73,50 0,0651 73,5211 0,0211 

110,25 0,0441 110,2650 0,0150 

147,00 0,0334 147,0110 0,0110 

183,75 0,0268 183,7591 0,0091 

220,50 0,0224 220,5074 0,0074 

257,25 0,0193 257,2581 0,0081 

294,00 0,0169 294,0041 0,0041 

330,75 0,0150 330,7550 0,0050 

367,50 0,0135 367,5028 0,0028  
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Obrázok 2.8: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu na jeho počiatočnej energii Ei  

 
Obrázok 2.9: Závislosť rozdielu počiatočnej a konečnej energie protónu ∆E na jeho 

počiatočnej energii Ei  
 
 
 
 
 



19  

     V tabuľke 2.3 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) 

a konečnej energie protónu Ef  na konštante A pri počiatočnej energii protónu 220,5 

Ha (6 keV) a hodnote konštanty α = 10 (bohr)-1. Vidíme, že s rastúcou hodnotou 

konštanty A rastie pravdepodobnosť neutralizácie protónu a mierne stúpa rozdiel 

energií ∆E, čo sa dá vysvetliť zväčšovaním sily interakcie medzi protónom a grafénom 

s rastúcou hodnotou konštanty A. 
     V tabuľke 2.4 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) 

a konečnej energie protónu Ef  na konštante α pri počiatočnej energii protónu 220,5 Ha 

(6 keV) a hodnote konštanty A = 0,37 Ha. Vidíme, že s rastúcou hodnotou konštanty 

α klesá pravdepodobnosť neutralizácie protónu a mierne klesá rozdiel energií ∆E, čo 

sa dá vysvetliť zmenšovaním dosahu interakcie (a teda aj zmenšovaním doby trvania 

interakcie) medzi protónom a grafénom s rastúcou hodnotou konštanty α. 
 

Tabuľka 2.3: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) a konečnej energie protónu Ef  na konštante A 
A [Ha] Pp(+∞) Ef [Ha] 

0,0735 0,0009 220,5003 

0,1470 0,0036 220,5012 

0,2205 0,0080 220,5027 

0,2940 0,0142 220,5047 

0,3675 0,0221 220,5073  
Tabuľka 2.4: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp(+∞) a konečnej 

energie protónu Ef  na konštante α 
α [(bohr)-1] Pp(+∞) Ef [Ha] 

2 0,3798 220,6254 

4 0,1285 220,5424 

6 0,0605 220,5200 

8 0,0347 220,5115 

10 0,0224 220,5074  
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3. Diskusia 
     V tabuľke 3.1 je uvedená závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu pri jeho 

prelete grafénom Pp1 na počiatočnej energii protónu určená pomocou prvého 

jednoduchého modelu, závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu pri jeho 

prelete grafénom Pp2 na počiatočnej energii protónu určená pomocou druhého 

detailnejšieho modelu a rozdiel týchto pravdepodobností. Vidíme, že tento rozdiel je 

s veľkou presnosťou nulový pri všetkých uvedených energiách a nenulové hodnoty sú 

pravdepodobne spôsobené numerickou chybou, takže oba modely, jednoduchý aj 

detailnejší, dávajú v našom prípade pre pravdepodobnosť neutralizácie protónu 

rovnaké výsledky. Vysvetlením môže byť napr. nevhodné nastavenie parametrov 

(hlavne A, α, m) a nedostatočná detailnosť druhého modelu. 
 
Tabuľka 3.1: Závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp1 určená pomocou 

prvého jednoduchého modelu, závislosť pravdepodobnosti neutralizácie protónu Pp2 
určená pomocou druhého detailnejšieho modelu a závislosť rozdielu týchto 

pravdepodobností na čase 
Ei [Ha] Pp1 Pp2 Pp1-Pp2 

36,75 0,1239 0,1238 0,0001 

73,50 0,0651 0,0651 0,0000 

110,25 0,0440 0,0441 -0,0001 

147,00 0,0334 0,0334 0,0000 

183,75 0,0269 0,0268 0,0001 

220,50 0,0224 0,0224 0,0000 

257,25 0,0193 0,0193 0,0000 

294,00 0,0169 0,0169 0,0000 

330,75 0,0150 0,0150 0,0000 

367,50 0,0135 0,0135 0,0000       
     Na obrázku 2.4 je vidieť, že energia protónu po jeho prelete grafénom sa zvýšila a 

na obrázku 2.7 je vidieť, že kmity grafénu po prelete protónu sú príliš malé a smerujú 

proti smeru letu protónu (do záporného smeru). Za tieto nefyzikálne javy môžu byť 
zodpovedné: 1. numerické chyby pri výpočte, 2. nevhodné nastavenie parametrov, 3. 

príliš jednoduchý model. 
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     Pri konštrukcii prvého jednoduchého aj pri konštrukcii druhého detailnejšieho 

modelu sme sa dopustili mnohých zjednodušení, tak si niektoré z nich teraz uveďme 

(resp. uvedieme, v ktorých smeroch by sa náš detailnejší (2.) model dal ešte vylepšiť, 

čo môže byť inšpiráciou pre ďalší výskum v tejto oblasti): 
1. V oboch modeloch viacmenej miešame kvantovo – mechanický prístup s klasickou 
mechanikou, bolo by teda dobré v budúcnosti skonštruovať čiste kvantový model 

neutralizácie protónu. 
2. Ako sa protón približuje ku grafénu, tak v dôsledku elektrického pôsobenia protónu 

na grafén sa na povrchu grafénu vytvára lokálne zvýšená elektrónová hustota, čo 

vytvára časovo závislú silu medzi protónom a grafénom. 
3. V 2. modeli neuvažujeme disipáciu energie. V našom modele teda grafén po 

prechode protónu bude kmitať po nekonečne dlhú dobu, preto by bolo dobré do 

budúceho modelu zahrnúť aj tlmenie kmitov grafénu. 
4. V 2. modele neuvažujeme hmotnosť elektrónu, ktorý preskočí na protón. 
5. Neuvažujeme štruktúru a procesy prebiehajúce v graféne. 
6. Môže tiež nastať záchyt dvoch elektrónov, čo ani jeden z našich modelov neuvažuje. 
7. V našich modeloch uvažujeme, ak nastane záchyt elektrónu, len 1s stavy vodíka, 

ostatné stavy neuvažujeme. 
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Záver 
     V práci sme skúmali neutralizáciu protónu pri jeho prechode grafénom. K tomuto 
účelu sme skonštruovali dva modely, 1. jednoduchý a 2. detailnejší, ktorý umožňuje 

určiť aj zmenu energie protónu.  
     Po konštrukcii prvého jednoduchého modelu sme úlohu riešili pomocou tohoto 

modelu dvoma spôsobmi: 1. numericky a 2. pomocou nestacionárnej poruchovej teórie 

v 1. riade rozvoja S – matice. Obe metódy daly takmer totožné výsledky, za čo 

vďačíme pomerne vysokej hodnote parametru modelu α, ktorý určuje dosah a teda aj 
dobu trvania interakcie medzi protónom a grafénom (čím väčšia α, tým menší dosah 

interakcie). Zistili sme, že s rastúcou energiou protónu klesá pravdepodobnosť jeho 

neutralizácie pri prechode grafénom, s rastúcou hodnotou parametru α 
pravdepodobnosť neutralizácie klesá a s rastúcou hodnotou parametru modelu A, ktorý 

určuje silu interakcie medzi protónom a grafénom (čím väčšie A, tým väčšia sila 

interakcie), pravdepodobnosť neutralizácie rastie. 
     Následne sme skonštruovali a numericky riešili druhý detailnejší model, ktorý dal 

takmer totožné výsledky ako prvý jednoduchý model, za čo pravdepodobne tiež môže 

pomerne vysoká hodnota parametru modelu α. Zistili sme, že čím je vyššia počiatočná 

energia protónu, tým je nižší rozdiel medzi jeho počiatočnou energiou a konečnou 

energiou po prelete protónu grafénom. Tento rozdiel energií protónu rastie s rastúcou 

hodnotou parametru A a klesá s rastúcou hodnotou parametru α. Tento model 
predpovedá zvýšenie energie protónu po jeho prelete grafénom, za čo pravdepodobne 
môže prílišná jednoduchosť modelu. 
     Na koniec sme v diskusii rozobrali nedostatky našich modelov a navrhli možné 

vylepšenia nášho druhého detailnejšieho modelu, čo môže byť inšpiráciou pre ďalšiu 

podrobnejšiu prácu s touto tematikou. 
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